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Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3–6 
 
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu 
monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, 
kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.  
 
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Oppimisen edistymisen kannalta 
keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärien eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppi-
aineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on 
saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 
kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 
suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja kirjallisuuden lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan. Kriteeri-
kuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  
 

Suomen kieli ja kirjallisuus 
 

Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 opastaa oppi-
lasta vahvistamaan 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia 

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen 

Oppilas osaa toi-
mia 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

taitoaan toimia ra-
kentavasti erilai-
sissa viestin-
täympäristöissä ja 
ilmaisemaan mieli-
piteensä 

erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
sekä taitoaan il-
maista mielipi-
teensä. 

tutuissa ja epä-
muodollisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
vastaamalla esitet-
tyihin kysymyksiin. 

tavanomaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään. 

vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
sekä esittää mieli-
piteelleen joitakin 
perusteluja. 

monenlaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipitei-
tään ja perustella 
niitä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 

T2 ohjata oppilasta 
huomaamaan 
omien kielellisten 
ja viestinnällisten 
valintojensa vaiku-
tuksia ja huomioi-
maan toisten tar-
peita ryhmäviestin-
tätilanteissa 

S1 Oppilas oppii huo-
maamaan omien 
kielellisten ja vies-
tinnällisten valinto-
jen vaikutuksia 
ryhmäviestintäti-
lanteissa ja otta-
maan muut ryh-
män jäsenet huo-
mioon. 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa kuun-
nella muita ja osal-
listuu keskusteluun 
asiallisesti. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia kielelli-
siä keinoja osallis-
tuessaan keskuste-
luun ryhmätilan-
teessa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin ver-
ran tilanteeseen 
sopivaksi. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellisten 
keinojen lisäksi ää-
nenkäytön, vies-
tien kohdentami-
sen ja kontak-
tinoton taitoja eri-
laisissa ryhmätilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmätilan-
teeseen sopivaksi 
ja ottaa muut osal-
listujat huomioon. 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilantee-
seen sopivalla ta-
valla. 
 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näkemyk-
set huomioon kes-
kustellessaan. 

T3 ohjata oppilasta 
käyttämään luo-
vuuttaan ja ilmai-
semaan itseään 
monipuolisesti 

S1 Oppilas oppii käyt-
tämään luovuut-
taan ja ilmaise-
maan itseään mo-
nipuolisesti 

Esiintymisen taidot 
  

Oppilas osaa pitää 
lyhyen ja yksinker-
taisen puhe-esityk-
sen konkreetti-
sesta, itselleen 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistellun 
puhe-esityksen it-
selleen tutusta ai-
heesta. 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistellun 
puhe-esityksen. 
Oppilas osaa käyt-
tää 

Oppilas osaa pitää 
valmistellun puhe-
esityksen. 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

erilaisissa viestintä- 
ja esitystilanteissa, 
myös draaman 
avulla 

erilaisissa vies-
tintä- ja esitystilan-
teissa. 
  

tutusta aiheesta 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään ym-
märrettävästi. 

 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin koko-
naisilmaisun kei-
noja esiintyessään. 
  

kokonaisilmaisun 
keinoja esiintyes-
sään. 

kokonaisilmaisun 
keinoja esiintyes-
sään. 

T4 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
myönteistä viesti-
jäkuvaa sekä halua 
ja kykyä toimia eri-
laisissa, myös mo-
nimediaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa 

S1 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan omaa 
viestintäänsä ja 
tunnistamaan vah-
vuuksiaan sekä ke-
hittämisalueitaan. 

Vuorovaikutustai-
tojen kehittäminen 
  
  

Oppilas osaa ni-
metä jonkin vies-
tinnällisen vahvuu-
tensa tai kehittä-
miskohteensa. 

Oppilas osaa ku-
vata itseään viesti-
jänä ja nimetä 
muutaman vah-
vuutensa ja kehit-
tämiskohteen. 

Oppilas osaa ku-
vata vahvuuksiaan 
ja kehittämiskoh-
teitaan viestijänä. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan palautetta 
ja antaa niukkaa 
palautetta. 
  

Oppilas osaa arvi-
oida omia viestin-
tätaitojaan. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan ja hyödyn-
tää palautetta 
omasta toiminnas-
taan sekä antaa 
monipuolista pa-
lautetta. 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lu-
kutaitoaan ja käyt-
tämään tekstin ym-
märtämisen strate-
gioita sekä tarkkai-
lemaan ja arvioi-
maan omaa luke-
mistaan 

S2 Oppilas sujuvoittaa 
lukemistaan ja op-
pii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategioita 
sekä tarkkailemaan 
ja arvioimaan 
omaa lukemistaan. 

Lukutaidon kehit-
tyminen 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksinker-
taisia tekstejä hi-
taasti. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää jota-
kin yksinkertaista 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksinker-
taisia tekstejä 
melko sujuvasti. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin yksin-
kertaista teks-
tinymmärtämisen 
perusstrategiaa. 

Oppilas osaa lukea 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä suju-
vasti. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää tavallisimpia 
tekstinymmärtämi-
sen perusstrategi-
oita. 
 

Oppilas osaa lukea 
monenlaisia ikä-
tasolleen sopivia 
tekstejä sujuvasti. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää tekstinymmär-
tämisen perusstra-
tegioita monipuoli-
sesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tekstinymmärtämi-
sen perusstrate-
giaa. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yksit-
täisen kehittämis-
kohteensa luki-
jana. 

 
Oppilas osaa tark-
kailla omaa luke-
mistaan ja kuvata 
itseään lukijana. 

Oppilas osaa tark-
kailla ja arvioida it-
seään lukijana. 
  

T6 opastaa oppi-
lasta kehittämään 
monimuotoisten 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tulkit-
semisen taitoja ja 
laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä 
edistämään ajatte-
lutaitojaan 

S2 Oppilas kehittää 
monimuotoisten 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tulkit-
semisen taitoja ja 
laajentaa sana- ja 
käsitevarantoaan. 

Tekstien erittely ja 
ymmärtäminen 

Oppilas osaa selos-
taa jotakin tekstin 
sisällöstä apukysy-
mysten avulla. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä it-
selleen uusia sa-
noja ja käsitteitä. 
Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti joi-
takin yksinkertai-
sille tekstilajeille 
tyypillisiä piirteitä. 

Oppilas osaa erot-
taa tekstin pääasi-
oita ja nimetä oh-
jatusti tekstin jon-
kin tavoitteen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti päätellä itsel-
leen uusien sano-
jen ja käsitteiden 
merkityksiä. 
 
Oppilas osaa tehdä 
ohjatusti havain-
toja kertovien, ku-
vaavien, ohjaavien 
ja yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien joistakin 
kielellisistä ja visu-
aalisista piirteistä. 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja tekstin raken-
tamista merkityk-
sistä ja pohtia sen 
tavoitteita.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja kä-
sitteiden merkityk-
siä. 
 
Oppilas osaa ku-
vata ohjatusti ta-
vallisimpien kerto-
vien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa 
ottavien tekstien 
keskeisiä kielellisiä, 
visuaalisia ja  

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja tekstin 
rakentamista mer-
kityksistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tekstuaalisia piir-
teitä. 

T7 ohjata oppilasta 
tiedonhankintaan, 
monipuolisten tie-
donlähteiden käyt-
töön ja tiedon luo-
tettavuuden arvi-
ointiin 

S2 Oppilas oppii hank-
kimaan tietoa, 
käyttämään moni-
puolisia tiedonläh-
teitä ja arvioimaan 
tiedon luotetta-
vuutta. 

Tiedonhankintatai-
dot ja lähdekriitti-
syys 

Oppilas osaa etsiä 
ohjatusti yksittäisiä 
tietoja annetuista 
lähteistä. 

Oppilas osaa käyt-
tää lähteenä eri 
tekstiympäristöjä 
sekä hakea ohja-
tusti tietoa niistä. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja käyttämiensä 
lähteiden luotetta-
vuudesta. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia läh-
teitä sekä hakea 
tietoa niistä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
piirteitä. 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
erilaisia lähteitä. 

T8 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
kirjallisuudentun-
temusta ja kiinnos-
tustaan lapsille ja 
nuorille tarkoitet-
tua kirjallisuutta, 
media- ja muita 
tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdolli-
suuksia myöntei-
siin lukukokemuk-
siin ja elämyksiin, 
tiedonhalun tyy-
dyttämiseen sekä 
lukukokemusten 
jakamiseen, myös 

S2 Oppilas kehittää 
kirjallisuudentun-
temustaan ja kiin-
nostustaan lapsille 
ja nuorille tarkoi-
tettua kirjallisuutta 
sekä media- ja 
muita tekstejä 
kohtaan sekä oppii 
jakamaan lukuko-
kemuksiaan myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä. 

Lapsille ja nuorille 
tarkoitetun kirjalli-
suuden ja tekstien 
tuntemus ja luku-
kokemusten jaka-
minen 

Oppilas osaa ohja-
tusti selostaa yk-
sinkertaisen fiktii-
visen tekstin juo-
nen. 
 
Oppilas osaa apu-
kysymysten avulla 
kertoa luku-, kuun-
telu- ja katseluko-
kemuksistaan. 
  

Oppilas osaa ku-
vailla fiktiivisten 
tekstien piirteitä 
käyttämällä käsit-
teitä juoni ja hen-
kilö. 
 
Oppilas osaa ku-
vata pintapuoli-
sesti luku-, kuun-
telu- ja katseluko-
kemuksiaan. 

Oppilas osaa eri-
tellä fiktiivisiä teks-
tejä käyttämällä 
käsitteitä juoni, 
henkilö, kertoja 
sekä tapahtuma-
paikka ja -aika. 
 
Oppilas osaa ku-
vata luku-, kuun-
telu- ja katseluko-
kemuksiaan. 

Oppilas osaa eri-
tellä fiktiivisiä teks-
tejä käyttämällä 
tarkoituksenmu-
kaisia käsitteitä. 
 
Oppilas osaa ku-
vata monipuoli-
sesti ja pohtia 
luku-, kuuntelu- ja 
katselukokemuksi-
aan. 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

monimediaisissa 
ympäristöissä 

Tekstien tuottaminen 

T9 rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan 
kokemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mielipi-
teitään ja vahvista-
maan myönteistä 
kuvaa itsestään 
tekstien tuottajana 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan kokemuk-
siaan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään ja 
vahvistaa myön-
teistä kuvaa itses-
tään tekstien tuot-
tajana. 

Kokemusten, aja-
tusten ja mielipi-
teiden ilmaisemi-
nen sekä tekstin 
tuottamisen taito-
jen kehittäminen 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai apu-
kysymysten avulla 
tekstejä, joissa hän 
ilmaisee ajatuksi-
aan, kokemuksiaan 
tai mielipiteitään. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä jonkin 
yksittäisen kehittä-
miskohteensa 
tekstin tuottajana. 

Oppilas osaa ohja-
tusti tuottaa teks-
tejä, joissa hän il-
maisee kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja 
mielipiteitään ym-
märrettävästi. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään teks-
tin tuottajana ja ni-
metä jonkin vah-
vuuden ja kehittä-
miskohteen. 

Oppilas osaa tuot-
taa ajatuksiaan, 
kokemuksiaan ja 
mielipiteitään il-
maisevia tekstejä. 
 
Oppilas osaa eri-
tellä vahvuuksiaan 
ja kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 
  

Oppilas osaa tuot-
taa monipuolisesti 
ja sujuvasti koke-
muksiaan, ajatuksi-
aan ja mielipitei-
tään ilmaisevia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti it-
seään tekstin tuot-
tajana. 

T10 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
kielentämään aja-
tuksiaan ja harjoit-
telemaan kerto-
vien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa 
ottavien tekstien 
tuottamista, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 Oppilas oppii tuot-
tamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia 
ja yksinkertaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös mo-
nimediaisissa ym-
päristöissä. 

Tekstilajien hallinta Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai apu-
kysymysten avulla 
yksinkertaisia ker-
tovia tekstejä itsel-
leen tutuista ai-
heista. 
  

Oppilas osaa tuot-
taa ohjatusti kerto-
via, kuvaavia ja oh-
jaavia tekstejä 
sekä käyttää joita-
kin niille tyypillisiä 
ilmaisutapoja. 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 
  

Oppilas osaa käyt-
tää tarkoituksen-
mukaisesti kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T11 ohjata oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittamisen 
ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kir-
joitetun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa 

S3 Oppilas sujuvoittaa 
käsin kirjoittamista 
ja näppäintaitoja 
sekä vahvistaa kir-
joitetun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa. 

Kirjoitustaidon ke-
hittyminen ja kir-
joitetun kielen hal-
linta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen lyhyitä yh-
tenäisiä tekstejä, 
joista saa selvää. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
virke- ja lausera-
kenteita sekä käyt-
tää satunnaisesti 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa al-
kukirjainta virk-
keen alussa ja eris-
nimissä. Ilmaisussa 
on paljon puheen-
varaisuutta. 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida 
tekstinsä, muo-
toilla virkkeitä ja 
käyttää muutamia 
erilaisia lausera-
kenteita sekä nou-
dattaa joitakin kir-
joitetun yleiskielen 
käytänteitä. 
  

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä su-
juvasti sekä käsin 
että tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida ja 
jaksottaa tekstinsä 
sekä hallitsee kes-
keiset kirjoitetun 
yleiskielen käytän-
teet. 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti ja 
selkeästi käsin 
sekä tuottaa teks-
tiä tieto- ja viestin-
täteknologiaa hyö-
dyntäen. 
 
Oppilas osaa otsi-
koida ja jaksottaa 
tekstinsä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla ja hallitsee 
kirjoitetun yleiskie-
len käytänteitä. 

T12 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään tekstin tuot-
tamisen prosesseja 
ja taitoa arvioida 
omia tekstejä, tar-
jota mahdollisuuk-
sia tekstien tuotta-
miseen yhdessä, 
rakentavan palaut-
teen antamiseen ja 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosessejaan 
ja taitoaan tuottaa 
tekstiä yhdessä, ar-
vioida omia ja mui-
den tekstejä ja ot-
taa vastaan pa-
lautetta omista 
teksteistä. Hän op-
pii toimimaan 

Tekstin tuottami-
sen prosessin hal-
linta ja eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien tai 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa tehdä 
joitakin pintatason 
havaintoja omasta 
tekstistään. 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti suunnitella ja 
tuottaa tekstiä 
sekä yksin että ryh-
mässä. 
 
Oppilas osaa tehdä 
ohjatusti havain-
toja omasta teks-
tistään. Hän osaa 
antaa niukkaa 

Oppilas osaa ohja-
tusti muokata teks-
tiään palautteen 
pohjalta. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta teksteistä. 
 

Oppilas osaa muo-
kata tekstinsä ra-
kennetta ja kieltä. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään ja vastaanot-
taa palautetta sekä 
antaa rakentavaa 
palautetta muiden 
teksteistä. 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

saamiseen, ohjata 
ottamaan huomi-
oon tekstin vas-
taanottaja sekä toi-
mimaan eettisesti 
verkossa yksityi-
syyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioit-
taen 

eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja te-
kijänoikeuksia kun-
nioittaen. 

palautetta toisten 
teksteistä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää mekaanisesti 
lähteitä. 
 
Oppilas noudattaa 
ohjatusti tekijänoi-
keuksia. 

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää läh-
teitä. 
 
Oppilas noudattaa 
tekijänoikeuksia. 
  

 
Oppilas osaa käyt-
tää lähteitä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T13 ohjata oppi-
lasta vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan, 
innostaa häntä tut-
kimaan ja tarkkai-
lemaan kieltä ja 
sen eri variantteja 
ja harjaannuttaa 
käyttämään käsit-
teitä, joiden avulla 
kielestä ja sen ra-
kenteista puhutaan 
ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksia 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan, tutki-
maan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen 
eri variantteja sekä 
käyttämään käsit-
teitä, joiden avulla 
kielestä ja sen ra-
kenteista puhu-
taan. Hän oppii 
ymmärtämään kie-
lellisten valintojen 
vaikutuksia. 

Kielen tarkastelun 
kehittyminen 
  

Oppilas osaa tehdä 
satunnaisia havain-
toja joistakin kie-
lenkäyttötilan-
teista. 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
len ja tekstien piir-
teitä ja rakenteita. 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja erilai-
sista kielenkäyttö-
tilanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä useita kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 
  

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja kielellis-
ten valintojen vai-
kutuksista eri tilan-
teissa. 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 
  

Oppilas osaa tehdä 
monipuolisia ha-
vaintoja kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksista suhteessa 
kielenkäyttötilan-
teen tavoittee-
seen. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla monipuoli-
sesti sopivien kä-
sitteiden avulla eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 
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Opetuksen tavoite 
  

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T14 kannustaa op-
pilasta laajenta-
maan tekstivalikoi-
maansa ja luke-
maan lapsille ja 
nuorille suunnat-
tua kirjallisuutta 
sekä rohkaista lu-
kuharrastukseen ja 
lukuelämysten ja-
kamiseen ja kirjas-
ton aktiiviseen 
käyttöön 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja lukee 
lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjalli-
suutta sekä oppii 
käyttämään kirjas-
toa. 

Kirjallisuuden tun-
temus ja tekstivali-
koiman laajentami-
nen 

Oppilas on lukenut 
jonkin lyhyen kau-
nokirjallisen teok-
sen ja ikäkaudel-
leen sopivan tieto-
kirjan. 

Oppilas on lukenut 
osan sovituista 
kaunokirjallisista ja 
tietoteoksista. 
 
Oppilas pitäytyy it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja ohjatusti. 

Oppilas on lukenut 
sovitut kaunokirjal-
liset ja tietoteok-
set. 
 
Oppilas osaa valita 
luettavakseen eri-
laisia ikäkaudel-
leen sopivia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja itsenäisesti. 

Oppilas osaa valita 
luettavakseen 
myös itselleen uu-
denlaisia tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja monipuoli-
sesti. 

T15 tukea oppi-
lasta kielellisen ja 
kulttuurisen identi-
teetin rakentami-
sessa ja ohjata ar-
vostamaan eri kult-
tuureja ja kieliä 
sekä luoda oppi-
laalle mahdolli-
suuksia media- ja 
kulttuuritarjontaan 
tutustumiseen 
sekä oman kulttuu-
rin tuottamiseen 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identiteet-
tiään, arvostamaan 
eri kulttuureja ja 
kieliä sekä käyttä-
mään mediaa ja 
kulttuuripalveluja. 

Kielitietoisuuden ja 
kulttuurin tunte-
muksen kehittymi-
nen 

Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä joita-
kin kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyksiä 
ja eroja. 
 
Oppilas osaa ker-
toa median ja kult-
tuuripalvelujen 
käytöstään. 

Oppilas osaa ni-
metä useita kielten 
ja kulttuuristen 
piirteiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään kiin-
nostavaa media- ja 
kulttuuritarjontaa. 
  
  

Oppilas osaa ohja-
tusti vertailla kiel-
ten ja kulttuuristen 
piirteiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin roolia 
arjessaan. 
  

Oppilas osaa poh-
tia eri kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa poh-
tia media- ja kult-
tuuritarjonnan 
merkitystä omaa 
kokemustaan laa-
jemmin. 
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Svenska och litteratur 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera  

M1 handleda ele-
ven i förmågan att 
uttrycka sin åsikt 
och delta kon-
struktivt i olika 
kommunikationssi-
tuationer 

I1 Eleven stärker sin 
förmåga att agera i 
olika  
kommunikationssi-
tuationer och stär-
ker sin förmåga att 
uttrycka sin åsikt.   

Förmåga att agera 
i kommunikations-
situationer 

Eleven kan agera i 
bekanta och infor-
mella kommuni-
kationssituationer. 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
genom att svara på 
frågor. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kommu-
nikationssituat-
ioner. 
Eleven kan under 
handledning ut-
trycka sina tankar 
och åsikter. 

Eleven kan agera i 
vardagliga kommu-
nikationssituat-
ioner. 
Eleven kan ut-
trycka sina tankar 
och åsikter samt 
ge några moti-
veringar till dem.  

Eleven kan agera 
konstruktivt i 
många olika kom-
munikationssituat-
ioner. 
Eleven kan ut-
trycka sina åsikter 
och motivera dem 
på ett för situat-
ionen lämpligt sätt. 

M2 handleda ele-
ven att i sin kom-
munikation lägga 
märke till de egna 
språkvalens bety-
delse och ta hän-
syn till motta-
garens behov vid  
kommunikation i 
grupp 

I1 Eleven lär sig iaktta 
hur egna språkliga 
och kommunika-
tiva val inverkar i 
gruppkommunikat-
ionssituationer och 
ta hänsyn till andra 
gruppmedlemmar. 

Förmåga till grupp-
kommunikation 

Eleven kan lyssna 
på andra och delta 
i diskussioner på 
ett sakligt sätt.  

Eleven kan an-
vända olika språk-
liga uttryckssätt 
när hen deltar i 
gruppdiskussioner. 
Eleven kan i någon 
mån anpassa sin 
kommunikation på 
ett för situationen 
lämpligt sätt.  

Eleven kan, föru-
tom att dra nytta 
av sina språkliga 
uttryckssätt, även 
använda sin röst, 
rikta sitt budskap 
och använda sin 
förmåga att ta 
kontakt i olika 
kommunikationssi-
tuationer i grupp. 
Eleven kan an-
passa sin kommu-
nikation enligt  

Eleven kan an-
passa sina språk-
liga och kommuni-
kativa uttryckssätt 
på ett för situat-
ionen ändamålsen-
ligt sätt. 
Eleven kan agera 
konstruktivt i 
grupp och ta hän-
syn till andras åsik-
ter i diskussioner. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömning 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

situationen och ta 
hänsyn till de 
andra deltagarna.  

M3 handleda ele-
ven att använda 
sin kreativitet och 
uttrycka sig 
mångsidigt i olika 
kommunikationssi-
tuationer och 
framträdanden, 
även genom 
drama 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt och 
kreativt i kommu-
nikations- 
situationer och 
framträdanden. 

Förmåga att fram-
träda 

Eleven kan hålla 
ett kort och enkelt 
anförande kring 
ett för hen bekant 
och konkret ämne 
med hjälp av stöd-
frågor. 
Eleven kan ut-
trycka sig förståe-
ligt. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande kring 
ett för hen bekant 
ämne. 
Eleven uttrycker 
sig i någon mån 
både verbalt och 
icke-verbalt när 
hen framträder. 

Eleven kan hålla 
ett kort förberett 
anförande. 
Eleven kan ut-
trycka sig verbalt 
och icke-verbalt 
när hen framträ-
der. 

Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande. 
Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt ut-
trycka sig verbalt 
och icke-verbalt 
när hen framträ-
der. 

M4 sporra eleven 
att på ett positivt 
sätt stärka de egna 
kommunikativa 
färdigheterna samt 
viljan och för-
mågan att delta i 
olika typer av kom-
munikationssituat-
ioner, även multi-
mediala 

I1 Eleven lär sig iaktta 
sin egen kommuni-
kation och identifi-
era sina styrkor 
och utvecklings-
områden. 

Förmåga att ut-
veckla kommuni-
kativa färdigheter 
  

Eleven kan identifi-
era någon av sina 
kommunikativa 
styrkor eller ut-
vecklingsområden.  

Eleven kan besk-
riva sitt sätt att 
kommunicera och 
identifiera några 
styrkor eller ut-
vecklingsområden.  

Eleven kan besk-
riva styrkor och ut-
vecklingsområden i 
sin egen kommuni-
kation. 
Eleven kan ta emot 
och ge knapphän-
dig respons.  
  

Eleven kan utvär-
dera egna kommu-
nikationsfärdig-
heter.   
Eleven kan ta till 
sig och dra nytta 
av respons samt ge 
mångsidig respons.  
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Saamen kieli ja kirjallisuus 

  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista ja oh-
jata oppilasta vuo-
rovaikutustaitojen 
kehittämiseen luo-
malla tilaisuuksia 
keskusteluun ja 
eettisten kysymys-
ten pohdintaan 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoa toimia eri-
laisissa vuorovai-
kutustilanteissa ja 
taitoa ilmaista 
mielipiteensä.  

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja epämuo-
dollisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
vastaamalla esitet-
tyihin kysymyksiin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
sekä esittää mieli-
piteilleen joitakin 
perusteluja. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipitei-
tään ja perustella 
niitä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 

T2 innostaa oppi-
lasta vahvistamaan 
taitoa toimia ra-
kentavasti erilai-
sissa viestintätilan-
teissa sanallisesti 
ja ei-sanallisesti 
sekä ohjata oppi-
lasta huomioimaan 
viestinnässään vas-
taanottajan tar-
peita ja omien 

S1 Oppilas oppii huo-
maamaan omien 
kielellisten ja vies-
tinnällisten valin-
tojen vaikutuksia 
ryhmäviestintäti-
lanteissa ja otta-
maan muut ryh-
män jäsenet huo-
mioon. 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella muita ja 
osallistuu keskus-
teluun asiallisesti.  

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia kielel-
lisiä keinoja osal-
listuessaan kes-
kusteluun ryhmä-
tilanteessa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin ver-
ran tilanteeseen 
sopivaksi. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellisten 
keinojen lisäksi ää-
nenkäytön, vies-
tien kohdentami-
sen ja kontak-
tinoton taitoja eri-
laisissa ryhmätilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilantee-
seen sopivalla ta-
valla. 
 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näkemyk-
set huomioon kes-
kustellessaan. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

kielellisten valinto-
jen vaikutusta 

ryhmätilanteeseen 
sopivaksi ja ottaa 
muut osallistujat 
huomioon. 

T3 tukea oppilaan 
myönteisen viesti-
jäkuvan rakentu-
mista sekä ohjata 
oppilasta tunnista-
maan tilaisuudet 
käyttää saamen 
kielen taitoaan 

S1 Oppilas oppii käyt-
tämään luovuut-
taan ja ilmaise-
maan itseään mo-
nipuolisesti erilai-
sissa viestintä- ja 
esitystilanteissa 
sekä tunnista-
maan tilaisuudet 
käyttää saamen 
kielen taitoaan. 

Esiintymisen taidot 
ja saamen kielen 
taidon hyödyntä-
minen 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen ja yksinker-
taisen puhe-esi-
tyksen konkreetti-
sesta, itselleen tu-
tusta aiheesta 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään oh-
jatusti. 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistel-
lun puhe-esityksen 
itselleen tutusta 
aiheesta. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään ym-
märrettävästi. 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistellun 
puhe-esityksen. 
 
Oppilas osaa aset-
taa ohjatusti itsel-
leen tavoitteita 
hyödyntää saamen 
kielen taitoaan. 

Oppilas osaa pitää 
valmistellun puhe-
esityksen. 
 
Oppilas osaa aset-
taa itselleen ta-
voitteita hyödyn-
tää saamen kielen 
taitoaan.  

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppilasta 
lukutaidon suju-
voittamiseen ja 
käyttämään tekstin 
ymmärtämisen 
strategioita sekä 
havainnoimaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 Oppilas sujuvoit-
taa lukemistaan ja 
oppii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategioita 
sekä tarkkaile-
maan ja arvioi-
maan omaa luke-
mistaan. 

Lukutaidon kehit-
tyminen 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä 
hitaasti. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yksit-
täisen kehittämis-
kohteensa luki-
jana. 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä 
melko sujuvasti. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää ohjatusti jota-
kin yksinkertaista 

Oppilas osaa lukea 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä suju-
vasti.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää tavallisimpia 
tekstinymmärtämi-
sen perusstrategi-
oita. 
 

Oppilas osaa käyt-
tää tekstinymmär-
tämisen perusstra-
tegioita monipuo-
lisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti.  



14 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

tekstinymmärtä-
misen perusstrate-
giaa. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti arvioida 
omaa lukemis-
taan. 

Oppilas osaa arvi-
oida omaa luke-
mistaan. 
  

T5 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoa sekä tekstin 
käsitteiden ym-
märtämistä 

S2 Oppilas kehittää 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tulkit-
semisen taitoja ja 
laajentaa sana- ja 
käsitevarantoaan.  

Tekstien erittely ja 
ymmärtäminen 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin teks-
tin sisällöstä apu-
kysymysten avulla. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä 
itselleen uusia sa-
noja ja käsitteitä. 

Oppilas osaa erot-
taa tekstin pääasi-
oita ja nimetä oh-
jatusti tekstin jon-
kin tavoitteen.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti päätellä itsel-
leen uusien sano-
jen ja käsitteiden 
merkityksiä.   

Oppilas osaa tehdä 
ohjatusti havain-
toja tekstin raken-
tamista merkityk-
sistä ja pohtia sen 
tavoitteita.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja kä-
sitteiden merkityk-
siä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstin rakenta-
mista merkityk-
sistä ja pohtia sen 
tavoitteita. 

T6 ohjata oppilasta 
tiedonhankintaan, 
monipuolisten tie-
donlähteiden käyt-
töön ja tiedon luo-
tettavuuden arvi-
ointiin sekä kiinnit-
tämään huomiota 
saamenkielisten 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan tie-
toa, käyttämään 
monipuolisia tie-
donlähteitä ja ar-
vioimaan tiedon 
luotettavuutta 
sekä kiinnittä-
mään huomiota 

Tiedonhankintatai-
dot ja lähdekriitti-
syys 

Oppilas osaa etsiä 
ohjatusti yksittäi-
siä tietoja anne-
tuista lähteistä. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti tunnistaa joi-
takin saamenkie-
listen 

Oppilas osaa käyt-
tää lähteenä eri 
tekstiympäristöjä 
sekä hakea ohja-
tusti tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja käyttämiensä 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia läh-
teitä sekä hakea 
tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
erilaisia lähteitä. 
 
Oppilas osaa poh-
tia saamenkielis-
ten alkuperäis-
tekstien ominais-
piirteitä. 



15 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

alkuperäistekstien 
kulttuurisidonnai-
siin ominaispiirtei-
siin 

saamenkielisten 
alkuperäistekstien 
kulttuurisidonnai-
siin ominaispiirtei-
siin. 

alkuperäistekstien 
ominaispiirteitä. 

lähteiden luotetta-
vuudesta. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin saa-
menkielisten alku-
peräistekstien 
ominaispiirteitä. 

luotettavuuteen 
liittyviä piirteitä. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa saamenkie-
listen alkuperäis-
tekstien ominais-
piirteitä. 

Tekstien tuottaminen 

T7 kannustaa oppi-
lasta kielentämään 
ajatuksiaan ja har-
joittelemaan ker-
tovien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa 
ottavien tekstien 
tuottamista, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 Oppilas oppii tuot-
tamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia 
ja yksinkertaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä.  

Tekstilajien hallinta 
  

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai 
apukysymysten 
avulla yksinkertai-
sia kertovia teks-
tejä itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-
taa ohjatusti ker-
tovia, kuvaavia ja 
ohjaavia tekstejä 
sekä käyttää joita-
kin niille tyypillisiä 
ilmaisutapoja. 

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

Oppilas osaa käyt-
tää tarkoituksen-
mukaisesti kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

T8 ohjata oppilasta 
edistämään käsin-
kirjoittamisen ja 
näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kir-
joitetun kielen ja 
tekstien 

S3 Oppilas sujuvoit-
taa käsin kirjoitta-
mista ja näppäin-
taitoja sekä vah-
vistaa kirjoitetun 
kielen ja tekstien 
rakenteiden ja 

Kirjoitustaidon ke-
hittäminen ja kir-
joitetun kielen hal-
linta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen lyhyitä 
yhtenäisiä teks-
tejä, joista saa sel-
vää. 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä su-
juvasti sekä käsin 
että tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
hyödyntäen. 
 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti ja 
selkeästi käsin 
sekä tuottaa teks-
tiä tieto- ja viestin-
täteknologiaa hyö-
dyntäen. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

rakenteiden ja oi-
keinkirjoituksen 
hallintaa 

oikeinkirjoituksen 
hallintaa. 
 
 
  

 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
virke- ja lausera-
kenteita sekä käyt-
tää satunnaisesti 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta virk-
keen alussa ja eris-
nimissä. 

Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida 
tekstinsä, muo-
toilla virkkeitä ja 
käyttää muutamia 
erilaisia lausera-
kenteita sekä nou-
dattaa joitakin kir-
joitetun yleiskie-
len käytänteitä. 

Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida ja 
jaksottaa tekstinsä 
sekä hallitsee kes-
keiset kirjoitetun 
yleiskielen käytän-
teet. 

Oppilas osaa otsi-
koida ja jaksottaa 
tekstinsä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla sekä hallit-
see kirjoitetun 
yleiskielen käytän-
teitä. 

T9 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
tekstin tuottami-
sen prosesseja ja 
taitoa arvioida 
omia tekstejä, tar-
jota mahdollisuuk-
sia rakentavan pa-
lautteen antami-
seen ja saamiseen, 
ohjata ottamaan 
huomioon tekstin 
vastaanottaja sekä 
toimimaan eetti-
sesti verkossa yksi-
tyisyyttä ja tekijän-
oikeuksia kunnioit-
taen 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosessejaan 
sekä taitoaan arvi-
oida omia tekste-
jään ja ottaa vas-
taan palautetta 
omista teksteis-
tään. Hän oppii 
toimimaan eetti-
sesti verkossa yksi-
tyisyyttä ja teki-
jänoikeuksia kun-
nioittaen.  

Tekstin tuottami-
sen prosessin hal-
linta ja eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien tai 
apukysymysten 
avulla. 
Oppilas osaa 
tehdä joitakin pin-
tatason havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 

Oppilas osaa ohja-
tusti suunnitella ja 
tuottaa tekstiä. 
 
Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja omasta 
tekstistään. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää mekaanisesti 
lähteitä. 
 
Oppilas noudattaa 
ohjatusti tekijänoi-
keuksia. 

Oppilas osaa ohja-
tusti muokata teks-
tiään palautteen 
pohjalta. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta teksteistä. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää läh-
teitä. 
 
Oppilas noudattaa 
tekijänoikeuksia. 

Oppilas osaa muo-
kata tekstinsä ra-
kennetta ja kieltä. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään ja vastaanot-
taa palautetta 
sekä antaa raken-
tavaa palautetta 
muiden teksteistä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää lähteitä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-
lasta vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan, 
innostaa häntä tut-
kimaan ja tarkkai-
lemaan kieltä ja 
sen eri variantteja, 
ohjata tunnista-
maan tilaisuudet 
käyttää saamen 
kieltä ja ymmärtä-
mään kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksia 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan, tutki-
maan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen 
eri variantteja 
sekä käyttämään 
käsitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 
puhutaan. Hän op-
pii ymmärtämään 
kielellisten valinto-
jen vaikutuksia. 

Kielen tarkastelun 
kehittyminen 
 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti tunnistaa ti-
laisuudet käyttää 
saamen kieltä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
len ja tekstien piir-
teitä ja rakenteita. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista saamen 
kielen käyttötilan-
teista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä useita kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita.  

Oppilas osaa tun-
nistaa tilaisuudet 
käyttää saamen 
kieltä ja tehdä ha-
vaintoja kielellisten 
valintojen vaiku-
tuksista eri tilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen teks-
tien ja kielen piir-
teitä. 

Oppilas osaa 
tehdä monipuoli-
sia havaintoja kie-
lellisten valintojen 
vaikutuksista suh-
teessa kielenkäyt-
tötilanteen tavoit-
teeseen. 
 
Oppilas osaa luoda 
saamen kielen 
käyttötilanteita. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla 
monipuolisesti eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen teks-
tien ja kielen piir-
teitä. 

T11 tukea oppi-
lasta kielellisen ja 
kulttuurisen identi-
teetin rakentami-
sessa ja oman pe-
rinteen arvostami-
sessa sekä saamen 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiään ja oppii 
arvostamaan saa-
men kielen/kielien 

Kielitietoisuuden ja 
kulttuurin tunte-
muksen kehittymi-
nen 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä joita-
kin kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyksiä 
ja eroja. 
 

Oppilas osaa ni-
metä kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 

Oppilas osaa ver-
tailla kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 

Oppilas osaa poh-
tia eri kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

kielen/kielten mer-
kityksen ymmärtä-
misessä itselleen ja 
yhteisölleen 

merkitystä itsel-
leen ja yhteisöl-
leen. 

Oppilas osaa ohja-
tusti kuvata saa-
men kielen ja saa-
melaisen kulttuu-
rin merkitystä ar-
jessaan. 

Oppilas osaa ku-
vata saamen kie-
len ja saamelaisen 
kulttuurin merki-
tystä arjessaan. 

Oppilas osaa ker-
toa saamen kielen 
ja saamelaisen 
kulttuurin pääpiir-
teistä ja nimetä 
sen tavallisimpia il-
menemismuotoja. 

Oppilas osaa poh-
tia saamen kielen 
ja saamelaisen 
kulttuurin merki-
tystä omassa lähi-
piirissään. 

T12 kannustaa op-
pilasta laajenta-
maan tekstivalikoi-
maansa ja innostaa 
lukemaan ja arvos-
tamaan saamen-
kielistä lasten- ja 
nuortenkirjalli-
suutta sekä ohjata 
media- ja kulttuuri-
tarjonnan pariin ja 
tarjota tilaisuuksia 
kulttuurin tuotta-
miseen 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja lukee 
lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjalli-
suutta sekä oppii 
käyttämään kirjas-
toa, media- ja 
kulttuuritarjontaa.  

Saamenkielisen 
lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden sekä 
media- ja kulttuuri-
tarjonnan tunte-
mus 

Oppilas on lukenut 
jonkin lyhyen kau-
nokirjallisen teok-
sen ja ikäkaudel-
leen sopivan tieto-
kirjan. 
 
  

Oppilas on lukenut 
osan sovituista 
kaunokirjallisista 
ja tietoteoksista. 
 
Oppilas pitäytyy it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja sekä media- ja 
kulttuuritarjontaa 
ohjatusti. 

Oppilas on lukenut 
sovitut kaunokirjal-
liset ja tietoteok-
set. 
 
Oppilas osaa valita 
luettavakseen eri-
laisia ikäkaudel-
leen sopivia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja sekä media- ja 
kulttuuritarjontaa 
itsenäisesti. 

Oppilas osaa valita 
luettavakseen 
myös itselleen uu-
denlaisia tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja sekä media- ja 
kulttuuritarjontaa 
monipuolisesti. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa oppi-
lasta kehittämään 
ja monipuolista-
maan eri 

S5 Oppilas kehittää ja 
monipuolistaa eri 
oppiaineissa tar-
vittavaa ja 

Eri oppiaineiden 
kielen havain-
nointi   

Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti 
joitakin piirteitä 
eri oppiaineiden 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin piir-
teitä eri 

Oppilas osaa tun-
nistaa eri oppiai-
neiden tapoja 
käyttää kieltä ja 

Oppilas osaa poh-
tia eri oppiainei-
den tapoja käyttää 
kieltä ja osaa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

oppiaineissa tarvit-
tavaa ja saamelai-
seen kulttuuriin 
liittyvää kieltä sekä 
hyödyntämään tai-
toaan kaikessa op-
pimisessa 

saamelaiseen kult-
tuuriin liittyvää 
kieltä sekä hyö-
dyntää taitoaan 
kaikessa oppimi-
sessa. 

tavasta käyttää 
kieltä. 

oppiaineiden ta-
vasta käyttää 
kieltä. 

pystyy hyödyntä-
mään kielitaitoaan 
oppimisessa. 

hyödyntää kielitai-
toaan kaikessa op-
pimisessa. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus 

 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista ja oh-
jata oppilasta vuo-
rovaikutustaitojen 
kehittämiseen luo-
malla tilaisuuksia 
keskusteluun, ar-
vostamaan omaa 
ilmaisuaan sekä 
antamaan ja vas-
taanottamaan pa-
lautetta    

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
ja taitoaan il-
maista mielipi-
teensä. Hän oppii 
antamaan ja vas-
taanottamaan pa-
lautetta. 

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja epämuo-
dollisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
vastaamalla esitet-
tyihin kysymyksiin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
sekä esittää mieli-
piteilleen joitakin 
perusteluja. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipitei-
tään ja perustella 
niitä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan palautetta 
ja antaa niukkaa 
palautetta muille. 

 
Oppilas osaa hyö-
dyntää saamaansa 
palautetta ja an-
taa monipuolista 
palautetta muille. 

T2 innostaa oppi-
lasta vahvistamaan 
taitoa toimia ra-
kentavasti erilai-
sissa viestintätilan-
teissa sekä ohjata 
oppilasta huomioi-
maan viestinnäs-
sään vastaanotta-
jan tarpeita 

S1 Oppilas oppii huo-
maamaan omien 
kielellisten ja vies-
tinnällisten valin-
tojen vaikutuksia 
ryhmäviestintäti-
lanteissa ja otta-
maan muut ryh-
män jäsenet huo-
mioon. 

Ryhmäviestinnän 
taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella muita ja 
osallistuu keskus-
teluun asiallisesti. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia kielel-
lisiä keinoja osal-
listuessaan kes-
kusteluun ryhmä-
tilanteessa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä jonkin ver-
ran tilanteeseen 
sopivaksi. 
 
 
  

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellisten 
keinojen lisäksi ää-
nenkäytön, vies-
tien kohdentami-
sen ja kontak-
tinoton taitoja eri-
laisissa ryhmätilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmätilan-
teeseen sopivaksi 
ja ottaa muut osal-
listujat huomioon.  

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilantee-
seen sopivalla ta-
valla. 
 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näkemyk-
set huomioon kes-
kustellessaan.  

T3 tukea oppilaan 
myönteisen viesti-
jäkuvan rakentu-
mista sekä ohjata 
oppilasta tunnista-
maan tilaisuudet 

S1 Oppilas oppii käyt-
tämään luovuut-
taan ja ilmaise-
maan itseään mo-
nipuolisesti erilai-
sissa viestintä- ja 
esitystilanteissa 

Oman viestinnän 
havainnointi ja ro-
manikielen taidon 
hyödyntäminen 
  

Oppilas osaa pitää 
lyhyen ja yksinker-
taisen puhe-esi-
tyksen konkreetti-
sesta, itselleen tu-
tusta aiheesta 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistel-
lun puhe-esityksen 
itselleen tutusta 
aiheesta. 
 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistellun 
puhe-esityksen. 
 
Oppilas osaa aset-
taa ohjatusti itsel-
leen tavoitteita 

Oppilas osaa pitää 
valmistellun puhe-
esityksen. 
 
Oppilas osaa aset-
taa itselleen ta-
voitteita 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

käyttää romanikie-
len taitoaan 

sekä tunnista-
maan tilaisuudet 
käyttää romanikie-
len taitoaan. 

apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään oh-
jatusti. 

Oppilas osaa il-
maista itseään ym-
märrettävästi. 

hyödyntää romani-
kielen taitoaan. 

hyödyntää roma-
nikielen taitoaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lu-
kutaitoaan, havain-
noimaan lukemis-
taan ja tarkastele-
maan monimuotoi-
sia tekstejä, kehit-
tämään kuullun ja 
luetun ymmärtä-
mistä ja huomioi-
maan puhe- ja kir-
jakielen eroja 

S2 Oppilas sujuvoit-
taa lukemistaan ja 
oppii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategioita 
sekä tarkkaile-
maan ja arvioi-
maan omaa luke-
mistaan. 

Lukutaidon kehit-
tyminen 

Oppilas osaa lukea  
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä 
hitaasti. 
   
Oppilas osaa ni-
metä jonkin yksit-
täisen kehittämis-
kohteensa luki-
jana. 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä 
melko sujuvasti. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää ohjatusti jota-
kin yksinkertaista 
tekstinymmärtä-
misen perusstrate-
giaa. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti arvioida 
omaa lukemis-
taan. 

Oppilas osaa lukea 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä melko 
sujuvasti.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää tavallisimpia 
tekstinymmärtämi-
sen perusstrategi-
oita. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omaa luke-
mistaan. 
  

Oppilas osaa lukea 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä suju-
vasti. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää tekstinymmär-
tämisen perusstra-
tegioita monipuo-
lisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä 

S2 Oppilas kehittää 
tekstien erittelyn, 
arvioinnin ja tulkit-
semisen taitoja ja 

Tekstien erittely ja 
ymmärtäminen 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin teks-
tin sisällöstä apu-
kysymysten avulla. 

Oppilas osaa erot-
taa tekstin pääasi-
oita ja nimetä 

Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja tekstin raken-
tamista 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstin rakenta-
mista 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

tekstin käsitteiden 
ymmärtämistä 

laajentaa sana- ja 
käsitevarantoaan. 

 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä 
itselleen uusia sa-
noja ja käsitteitä. 

ohjatusti tekstin 
jonkin tavoitteen.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti päätellä itsel-
leen uusien sano-
jen ja käsitteiden 
merkityksiä.   

merkityksistä ja 
pohtia sen tavoit-
teita.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja kä-
sitteiden merkityk-
siä. 

merkityksistä ja 
pohtia sen tavoit-
teita. 

T6 opastaa oppi-
lasta hankkimaan 
romanikielistä tie-
toa ja käyttämään 
monipuolisia tie-
donlähteitä sekä 
arvioimaan tiedon 
luotettavuutta 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan roma-
nikielistä tietoa ja 
käyttämään moni-
puolisia tiedonläh-
teitä sekä arvioi-
maan tiedon luo-
tettavuutta. 

Tiedonhankintatai-
dot ja lähdekriitti-
syys 

Oppilas osaa etsiä 
ohjatusti yksittäi-
siä tietoja anne-
tuista lähteistä. 

Oppilas osaa käyt-
tää lähteenä eri 
tekstiympäristöjä 
sekä hakea ohja-
tusti tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja käyttämiensä 
lähteiden luotetta-
vuudesta. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia läh-
teitä sekä hakea 
tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
piirteitä. 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
erilaisia lähteitä. 

Tekstien tuottaminen  

T7 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
kielentämään aja-
tuksiaan ja harjoit-
telemaan kerto-
vien, kuvaavien, 
ohjaavien ja 

S3 Oppilas oppii tuot-
tamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia 
ja yksinkertaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös 

Tekstilajien hallinta 
  

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai 
apukysymysten 
avulla yksinkertai-
sia kertovia teks-
tejä itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-
taa ohjatusti ker-
tovia, kuvaavia ja 
ohjaavia tekstejä 
sekä käyttää joita-
kin niille tyypillisiä 
ilmaisutapoja. 

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 

Oppilas osaa käyt-
tää tarkoituksen-
mukaisesti kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

yksinkertaisten 
kantaa ottavien 
tekstien tuotta-
mista, myös moni-
mediaisissa ympä-
ristöissä 

monimediaisissa 
ympäristöissä. 

tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

T8 ohjata oppilasta 
edistämään käsin-
kirjoittamisen ja 
näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kir-
joitetun kielen ja 
tekstien rakentei-
den ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa 

S3 Oppilas sujuvoit-
taa käsin kirjoitta-
mista ja näppäin-
taitoja sekä vah-
vistaa kirjoitetun 
kielen ja tekstien 
rakenteiden ja oi-
keinkirjoituksen 
hallintaa. 

Kirjoitustaidon ke-
hittyminen ja kir-
joitetun kielen hal-
linta 

Oppilas osaa kir-
joittaa käsin sekä 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen lyhyitä 
yhtenäisiä teks-
tejä, joista saa sel-
vää. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
virke- ja lausera-
kenteita sekä käyt-
tää satunnaisesti 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa 
alkukirjainta virk-
keen alussa ja eris-
nimissä.  

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä 
melko sujuvasti 
sekä käsin kirjoit-
taen että tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida 
tekstinsä, muo-
toilla virkkeitä ja 
käyttää muutamia 
erilaisia lausera-
kenteita sekä nou-
dattaa joitakin kir-
joitetun yleiskie-
len käytänteitä. 

Oppilas osaa kir-
joittaa tekstejä su-
juvasti sekä käsin 
että tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
hyödyntäen. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti otsikoida ja 
jaksottaa tekstinsä 
sekä hallitsee kes-
keiset kirjoitetun 
yleiskielen käytän-
teet. 

Oppilas osaa kir-
joittaa sujuvasti ja 
selkeästi käsin 
sekä tuottaa teks-
tiä tieto- ja viestin-
täteknologiaa hyö-
dyntäen. 
 
Oppilas osaa otsi-
koida ja jaksottaa 
tekstinsä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla sekä hallit-
see kirjoitetun 
yleiskielen käytän-
teitä. 

T9 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
tekstin tuottami-
sen prosesseja ja 

S3 Oppilas kehittää 
tekstin tuottami-
sen prosessejaan 
sekä taitoaan 

Tekstin tuottami-
sen prosessin hal-
linta ja eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien tai 

Oppilas osaa ohja-
tusti suunnitella ja 
tuottaa tekstiä. 
 

Oppilas osaa ohja-
tusti muokata teks-
tiään palautteen 
pohjalta. 

Oppilas osaa muo-
kata tekstinsä ra-
kennetta ja kieltä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

taitoa arvioida 
omia tekstejä, tar-
jota mahdollisuuk-
sia rakentavan pa-
lautteen antami-
seen ja saamiseen, 
ohjata ottamaan 
huomioon tekstin 
vastaanottaja sekä 
toimimaan eetti-
sesti verkossa yksi-
tyisyyttä ja tekijän-
oikeuksia kunnioit-
taen 

arvioida omia 
tekstejään ja ottaa 
vastaan palautetta 
omista teksteis-
tään. Hän oppii 
toimimaan eetti-
sesti verkossa yksi-
tyisyyttä ja teki-
jänoikeuksia kun-
nioittaen. 

apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa 
tehdä joitakin pin-
tatason havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 

Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja omasta 
tekstistään. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää mekaanisesti 
lähteitä. 
Oppilas noudattaa 
ohjatusti tekijänoi-
keuksia. 

 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään sekä antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta teksteistä. 
Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää läh-
teitä. 
 
Oppilas noudattaa 
tekijänoikeuksia. 

Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään ja vastaanot-
taa palautetta 
sekä antaa raken-
tavaa palautetta 
muiden teksteistä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää lähteitä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-
lasta vahvistamaan 
taitoaan havain-
noida kieltä ja 
käyttää kieleen liit-
tyviä käsitteitä 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan, tutki-
maan ja tarkkaile-
maan kieltä ja sen 
eri variantteja 
sekä käyttämään 
käsitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 
puhutaan. Hän op-
pii ymmärtämään 
kielellisten valinto-
jen vaikutuksia. 

Kielen tarkastelun 
kehittyminen  
  
  

Oppilas osaa 
tehdä satunnaisia 
havaintoja joista-
kin kielenkäyttöti-
lanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
len ja tekstien piir-
teitä ja rakenteita. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista kielen-
käyttötilanteista. 
 
Oppilas osaa ni-
metä useita kielen 
ja tekstien piirteitä 
ja rakenteita. 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja kielellis-
ten valintojen vai-
kutuksista eri tilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen teks-
tien ja kielen piir-
teitä. 

Oppilas osaa poh-
tia kielellisten va-
lintojen vaikutuk-
sia. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla 
monipuolisesti eri-
laisissa tilanteissa 
tuotettujen teks-
tien ja kielen piir-
teitä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 9 

T11 tukea oppi-
lasta oman kult-
tuurisen ja kielelli-
sen identiteetin 
vahvistamisessa ja 
romanien kulttuu-
riperinteen ja his-
torian tuntemi-
sessa sekä romani-
kielen merkityksen 
ymmärtämisessä 
oppilaalle itselleen 
ja yhteisölleen 

S4 Oppilas oppii ke-
hittämään omaa 
kielellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiään ja oppii 
arvostamaan ro-
manikielen merki-
tystä itselleen ja 
yhteisölleen. 

Kielitietoisuuden ja 
kulttuurin tunte-
muksen kehittymi-
nen 
  

Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä joita-
kin kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyksiä 
ja eroja. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti kuvata roma-
nikielen ja - kult-
tuurin merkitystä 
arjessaan. 

Oppilas osaa ni-
metä kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata romanikielen 
ja -kulttuurin mer-
kitystä arjessaan. 

Oppilas osaa ohja-
tusti vertailla kiel-
ten ja kulttuuristen 
piirteiden yhtäläi-
syyksiä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ker-
toa romanikielen ja 
-kulttuurin pääpiir-
teistä ja nimetä 
sen tavallisimpia il-
menemismuotoja. 

Oppilas osaa poh-
tia eri kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa poh-
tia romanikielen ja 
-kulttuurin merki-
tystä omassa lähi-
piirissään. 

T12 kannustaa op-
pilasta monimuo-
toisen kulttuuritar-
jonnan pariin ja 
tarjota tilaisuuksia 
kulttuurin tuotta-
miseen 

S4 Oppilas laajentaa 
tekstivalikoi-
maansa ja oppii 
käyttämään kirjas-
toa sekä media- ja 
kulttuuritarjontaa. 

Lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden sekä 
kirjaston ja media- 
ja kulttuuritarjon-
nan tuntemus 

Oppilas on lukenut 
jonkin lyhyen ko-
konaisen kauno-
kirjallisen tekstin 
tai tietotekstin. 

Oppilas on lukenut 
osan sovituista 
kaunokirjallisista 
ja tietoteoksista. 
 
Oppilas pitäytyy it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää, media- ja kult-
tuuritarjontaa oh-
jatusti. 

Oppilas on lukenut 
sovitut kaunokirjal-
liset ja tietoteok-
set. 
 
Oppilas osaa valita 
luettavakseen eri-
laisia ikäkaudel-
leen sopivia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja sekä media- ja 
kulttuuritarjontaa 
itsenäisesti. 

Oppilas osaa valita 
luettavakseen 
myös itselleen uu-
denlaisia tekstejä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kirjastopalve-
luja sekä media- ja 
kulttuuritarjontaa 
monipuolisesti. 
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Viittomakieli ja kirjallisuus 
  

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Vuorovaikutuksessa toimiminen 

T1 ohjata ja roh-
kaista oppilasta 
vuorovaikutustai-
tojen kehittämi-
seen sekä toimi-
miseen erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa sekä oh-
jata oppilasta vah-
vistamaan taitoa 
toimia viittoma-
kielisessä ja moni-
kielisessä yhtei-
sössä, myös draa-
man toiminta-
muotoja käyttäen 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
ja taitoaan il-
maista mielipi-
teensä. 

Toiminta vuoro-
vaikutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja epämuo-
dollisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
vastaamalla esi-
tettyihin kysymyk-
siin. 

Oppilas osaa toi-
mia tavanomai-
sissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
sekä esittää mieli-
piteilleen joitakin 
perusteluja. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas osaa il-
maista mielipitei-
tään ja perustella 
niitä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 

T2 rohkaista oppi-
lasta monipuolis-
tamaan ilmaisu-
aan ja kehittä-
mään myönteistä 
viestijäkuvaansa 
sekä ohjata häntä 
havainnoimaan 
omaa 

S1 Oppilas oppii ha-
vainnollistamaan 
ja elävöittämään 
esitystään tutus-
tumalla viittoma-
kielen erilaisiin il-
maisukeinoihin ja 
improvisaation 
perusasioihin. 

Ilmaisun kehitty-
minen 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen ja yksinker-
taisen esityksen 
konkreettisesta, 
itselleen tutusta 
aiheesta apukysy-
mysten avulla.  
 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistel-
lun esityksen itsel-
leen tutusta ai-
heesta. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin koko-
naisilmaisun 

Oppilas osaa pitää 
lyhyen valmistel-
lun esityksen. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää kokonaisilmai-
sun keinoja esiin-
tyessään. 

Oppilas osaa pitää 
valmistellun puhe-
esityksen. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
kokonaisilmaisun 
keinoja esiintyes-
sään. 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

vuorovaikutus- ja 
ilmaisukykyään 

 Oppilas osaa il-
maista itseään ym-
märrettävästi.  

keinoja esiintyes-
sään. 

Tekstien tulkitseminen 

T3 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ja tulkitse-
maan monimuo-
toisia tekstejä 
sekä ohjata kes-
kustelemaan 
niistä käsite- ja 
viittomavaranto-
aan laajentaen 

S2 Oppilas harjaan-
tuu tulkitsemaan 
monipuolisesti esi-
tyksiä ja erityyppi-
siä viitottuja, suo-
menkielisiä ja ku-
vallisia tekstejä vi-
suaalista lukutai-
toaan kehittäen 
sekä laajentaa kä-
site- ja viittomava-
rantoaan.  

Tekstien erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa se-
lostaa jotakin teks-
tin sisällöstä apu-
kysymysten avulla. 
 
Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä 
itselleen uusia 
viittomia ja käsit-
teitä. 
   

Oppilas osaa erot-
taa tekstin pääasi-
oita ja nimetä oh-
jatusti tekstin jon-
kin tavoitteen.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti päätellä itsel-
leen uusien viitto-
mien ja käsittei-
den merkityksiä.  
 .  

Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja tekstin raken-
tamista merkityk-
sistä ja pohtia sen 
tavoitteita.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien viittomien ja 
käsitteiden merki-
tyksiä.  

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
tekstin rakenta-
mista merkityk-
sistä ja pohtia sen 
tavoitteita. 
 
  

T4 ohjata oppi-
lasta käyttämään 
erilaisia tekstiym-
päristöjä tiedon-
hankinnassa ja tul-
kitsemisessa sekä 
arvioimaan tiedon 
luotettavuutta 

S2 Oppilas oppii 
hankkimaan tie-
toa, käyttämään 
monipuolisia tie-
donlähteitä ja ar-
vioimaan tiedon 
luotettavuutta. 
Hän oppii tarkkai-
lemaan ja arvioi-
maan omaa 

Tiedonhankinta-
taidot ja lähde-
kriittisyys 
  

Oppilas osaa etsiä 
ohjatusti yksittäi-
siä tietoja anne-
tuista lähteistä. 

Oppilas osaa käyt-
tää lähteenä eri 
tekstiympäristöjä 
sekä hakea ohja-
tusti tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä ha-
vaintoja käyttä-
miensä lähteiden 
luotettavuudesta. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia läh-
teitä sekä hakea 
tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin läh-
teiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
piirteitä. 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
erilaisia lähteitä. 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

ymmärtämista-
paansa.  

Tekstien tuottaminen 

T5 kannustaa op-
pilasta kehittä-
mään kielen pe-
rusrakenteiden 
tuntemusta ja 
tekstin tuottami-
sen prosesseja 

S3 Oppilas oppii tuot-
tamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia 
ja yksinkertaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä. 

Tekstilajien hal-
linta 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai 
apukysymysten 
avulla yksinkertai-
sia kertovia teks-
tejä itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-
taa ohjatusti ker-
tovia, kuvaavia ja 
ohjaavia tekstejä 
sekä käyttää joita-
kin niille tyypillisiä 
ilmaisutapoja.  

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää ker-
toville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

Oppilas osaa käyt-
tää tarkoituksen-
mukaisesti kerto-
ville, kuvaaville, 
ohjaaville ja yksin-
kertaisille kantaa 
ottaville teksteille 
tyypillisiä ilmaisu-
tapoja. 

T6 rohkaista oppi-
lasta kokemusten 
ja ajatusten ilmai-
semiseen erilai-
sissa viestin-
täympäristöissä, 
tarjota tilaisuuksia 
kertoa ja selostaa 
tapahtumia, ku-
vata ilmiöitä ja 
esittää omia näke-
myksiään erilais-
ten esitysten ja 
esitelmien avulla 
yksin ja yhteisölli-
sesti 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan koke-
muksiaan, ajatuk-
siaan ja mielipitei-
tään ja vahvistaa 
myönteistä kuvaa 
itsestään tekstien 
tuottajana. Hän 
oppii elävöittä-
mään tekstiä ja 
pohtimaan viitto-
mavalintojen, sa-
nontojen ja viitto-
majärjestyksen 
yhteyttä tekstin 
merkityksiin. 

Kokemusten, aja-
tusten ja mielipi-
teiden ilmaisemi-
nen sekä tekstin 
tuottamisen taito-
jen kehittäminen 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai 
apukysymysten 
avulla tekstejä, 
joissa hän ilmai-
see ajatuksiaan, 
kokemuksiaan tai 
mielipiteitään. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä jon-
kin yksittäisen ke-
hittämiskohteensa 
tekstin tuottajana. 

Oppilas osaa ohja-
tusti tuottaa teks-
tejä, joissa hän il-
maisee kokemuk-
siaan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään 
ymmärrettävästi. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään teks-
tin tuottajana ja 
nimetä jonkin vah-
vuuden ja kehittä-
miskohteen. 

Oppilas osaa tuot-
taa ajatuksiaan, 
kokemuksiaan ja 
mielipiteitään il-
maisevia tekstejä. 
 
Oppilas osaa eri-
tellä vahvuuksiaan 
ja kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 

Oppilas osaa tuot-
taa monipuolisesti 
ja sujuvasti koke-
muksiaan, ajatuk-
siaan ja mielipitei-
tään ilmaisevia 
tekstejä. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti 
itseään tekstin 
tuottajana. 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Oppilas oppii teks-
tin tuottamisen 
vaiheet: ideointi, 
suunnittelu, teks-
tin jäsentäminen 
ja muokkaaminen. 

T7 ohjata oppi-
lasta toimimaan 
eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja te-
kijänoikeuksia 
kunnioittaen   

S3 Oppilas harjaan-
tuu viittomiseen ja 
tekstin tuottami-
sen prosessin eri 
vaiheisiin tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 
Hän oppii toimi-
maan eettisesti 
verkossa yksityi-
syyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioit-
taen. 

Tekstin tuottami-
sen prosessin hal-
linta ja eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa ide-
oida ja tuottaa 
tekstiä mallien tai 
apukysymysten 
avulla. 
 
Oppilas osaa 
tehdä joitakin pin-
tatason havaintoja 
omasta tekstis-
tään. 

Oppilas osaa ohja-
tusti suunnitella ja 
tuottaa tekstiä. 
 
Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja omasta 
tekstistään. 
 
Oppilas noudattaa 
ohjatusti tekijänoi-
keuksia.  

Oppilas osaa ohja-
tusti muokata 
tekstiään palaut-
teen pohjalta. 
 
Oppilas osaa arvi-
oida omia tekste-
jään. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää läh-
teitä. 
 
Oppilas noudattaa 
tekijänoikeuksia. 

Oppilas osaa muo-
kata tekstinsä ra-
kennetta ja kieltä. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää lähteitä tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan kielitietoi-
suuttaan, innostaa 
häntä tutkimaan 
ja tarkkailemaan 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan ja tar-
kastelemaan kie-
len ilmiöitä sekä 
ymmärtämään 

Kielen tarkastelun 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
tehdä satunnaisia 
havaintoja joista-
kin kielenkäyttöti-
lanteista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
erilaisista kielen-
käyttötilanteista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
kielellisten valinto-
jen vaikutuksista 
eri tilanteissa. 
 

Oppilas osaa 
tehdä monipuoli-
sia havaintoja kie-
lellisten valintojen 
vaikutuksista suh-
teessa 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

kieltä ja sen eri va-
riantteja ja har-
jaannuttaa oppi-
lasta käyttämään 
käsitteitä, joiden 
avulla kielestä ja 
sen rakenteista 
voidaan keskus-
tella 

viittoman osat, 
ajan ja lukumää-
rien ilmaisemisen 
tavat. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin kie-
len ja tekstien piir-
teitä ja rakenteita. 

Oppilas osaa ni-
metä useita kielen 
ja tekstien piir-
teitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla sopivien kä-
sitteiden avulla 
erilaisissa tilan-
teissa tuotettujen 
tekstien ja kielen 
piirteitä.  

kielenkäyttötilan-
teen tavoittee-
seen.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla monipuoli-
sesti sopivien kä-
sitteiden avulla 
erilaisissa tilan-
teissa tuotettujen 
tekstien ja kielen 
piirteitä. 

T9 rohkaista oppi-
lasta vahvista-
maan kielellistä ja 
kulttuurista iden-
titeettiään ja oh-
jata arvostamaan 
muita kieliä ja 
kulttuureita, oh-
jata oppilasta mo-
nimuotoisen kult-
tuuritarjonnan pa-
riin tarjoten tilai-
suuksia osallistua 
itse niiden tuotta-
miseen sekä in-
nostaa oppilasta 
seuraamaan ja ar-
vostamaan lasten- 

S4 Oppilas oppii sy-
ventämään viitto-
makielisen vuoro-
vaikutuksen osaa-
mistaan ja havain-
noimaan viittoma-
kielisen yhteisön 
käyttäytymisnor-
meja ja tapoja 
sekä osallistuu yh-
teisön kulttuuripe-
rinteeseen ja -toi-
mintaan.   

Kielitietoisuuden 
ja kulttuurin tun-
temuksen kehitty-
minen 

Oppilas osaa ohja-
tusti nimetä joita-
kin kielten ja kult-
tuuristen piirtei-
den yhtäläisyyksiä 
ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuuripalvelu-
jen käyttöä arjes-
saan.  

Oppilas osaa ni-
metä useita kiel-
ten ja kulttuuris-
ten piirteiden yh-
täläisyyksiä ja 
eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata itseään kiin-
nostavaa media- 
ja kulttuuritarjon-
taa. 

Oppilas osaa ohja-
tusti vertailla viit-
tomakieliä puhut-
tuihin kieliin. 
 
Oppilas osaa ku-
vata median ja 
kulttuurin roolia 
arjessaan.  

Oppilas osaa poh-
tia eri kielten ja 
kulttuuristen piir-
teiden yhtäläisyyk-
siä ja eroja. 
 
Oppilas osaa ku-
vata media- ja 
kulttuuritarjonnan 
merkitystä omaa 
kokemustaan laa-
jemmin. 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

ja nuortenkulttuu-
ria 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T10 tarjota mah-
dollisuuksia har-
joitella viittoma-
kielen tulkkauksen 
käyttöä 

 S4 Oppilas oppii käyt-
tämään viittoma-
kielen tulkkausta. 

Viittomakielen 
tulkkauksen 
kanssa toimimi-
nen 

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää viit-
tomakielen tulk-
kausta. 

Oppilas osaa käyt-
tää viittomakielen 
tulkkausta asialli-
sesti mutta rajoi-
tetusti.  

Oppilas osaa käyt-
tää viittomakielen 
tulkkausta tarkoi-
tuksenmukaisesti.  

Oppilas osaa käyt-
tää viittomakielen 
tulkkausta suju-
vasti. 

T11 rohkaista op-
pilasta kehittä-
mään käsitteiden 
ymmärtämistään 
eri oppiaineissa 

S5 Oppilas oppii käyt-
tämään erilaisia 
tekstejä, kuvia ja 
taulukoita materi-
aalina rikastut-
taen viittomistoa 
ja antaen mahdol-
lisuuksia hyödyn-
tää viittomakieltä 
eri oppiaineissa. 

Eri oppiaineiden 
kielen havain-
nointi 

Oppilas osaa mal-
lien ja apukysy-
mysten avulla ha-
vainnoida eri oppi-
aineissa tarvitta-
vaa kieltä. 

Oppilas osaa ohja-
tusti havainnoida 
eri oppiaineissa 
tarvittavaa kieltä. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida ja käyt-
tää ohjatusti eri 
oppiaineissa tar-
vittavaa kieltä. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida ja käyt-
tää eri oppiai-
neissa tarvittavaa 
kieltä. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T1 ohjata oppilasta 
vahvistamaan il-
maisuvarantoaan ja 
taitoaan ilmaista 
mielipiteensä ja toi-
mia rakentavasti 
koulun ja muun ar-
jen vuorovaikutus-
tilanteissa  

S1 Oppilas 
oppii vahvistamaan 
ilmaisuvarantoaan 
ja taitoaan ilmaista 
mielipiteensä ja toi-
mia rakentavasti 
koulun ja muun ar-
jen vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Vuorovaikutustai-
dot ja ilmaisuva-
ranto  

Oppilas osallistuu 
vuorovaikutustilan-
teisiin yleensä 
kuuntelemalla. 

Oppilas 
ilmaisee mielipitei-
tään vastaamalla 
kysymyksiin. 

Oppilas osallistuu 
erilaisiin vuorovai-
kutustilanteisiin.  
 
Oppilas ilmaisee 
omia ajatuksiaan ja 
mielipiteitään.  

Oppilas osallistuu 
aloitteellisesti eri-
laisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin, il-
maisee ajatuksiaan 
ja perustelee mieli-
piteitään. 

T2 innostaa oppi-
lasta vahvistamaan 
kasvokkaisen vuo-
rovaikutuksen, ope-
tuspuheen ja kuul-
tujen tekstien 
kuuntelu- ja ym-
märtämistaitojaan 

S1 Oppilas oppii vah-
vistamaan kasvok-
kaisen vuorovaiku-
tuksen, opetuspu-
heen ja kuultujen 
tekstien kuuntelu- 
ja ymmärtämistai-
tojaan. 

Vuorovaikutuksessa 
toimiminen 
ja kuultujen teks-
tien ymmärtäminen 

Oppilas ei osallistu 
puhumalla vuoro-
vaikutukseen, 
mutta ymmärtää 
selkeästi havainnol-
listettua puhetta. 
 

Oppilas osallistuu 
puhumalla vuoro-
vaikutukseen.  
 
Oppilas ymmärtää 
opetuspuhetta ja 
muita puhuttuja 
tekstejä vaihtele-
vasti.  

Oppilas osallistuu 
puhumalla kasvok-
kaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa tar-
koituksenmukai-
sesti. 
 
Oppilas ymmärtää 
pääosan opetuspu-
heesta ja muusta 
kuulemastaan.  

Oppilas osallistuu 
puhumalla kasvok-
kaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa ra-
kentavasti.  
 
Oppilas erottaa 
olennaiset asiat 
opetuspuheesta ja 
muusta kuulemas-
taan. 

T3 ohjata oppilasta 
ilmaisemaan itse-
ään monipuolisesti 
sanallisia ja ei-sa-
nallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä 
käyttämään luo-
vuuttaan ja otta-
maan huomioon 
myös muut osallis-
tujat 

S1 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
monipuolisesti sa-
nallisia ja ei-sanalli-
sia ilmaisukeinoja 
käyttäen, käyttä-
mään luovuuttaan 
ja ottamaan huomi-
oon myös muut 
osallistujat. 

Ilmaisu vuorovaiku-
tustilanteissa 

Oppilas ilmaisee it-
seään sanallisesti 
erilaisissa arkitilan-
teissa.  
 
Oppilas täydentää 
suullista ilmaisuaan 
kehollisesti. 

Oppilas osallistuu 
keskusteluun itsel-
leen läheisistä ai-
heista.  
 
Oppilas ilmaisee it-
seään ymmärrettä-
västi. 

Oppilas käyttää eri-
laisia sanallisia il-
maisun keinoja ja 
ottaa huomioon 
puhekumppaninsa.  
 
Oppilas pitää val-
mistellun puhe-esi-
tyksen itselleen lä-
heisestä aiheesta.  

Oppilas ilmaisee it-
seään tarkoituksen-
mukaisesti erilaisia 
sanallisia ilmaisu-
keinoja käyttäen. 
 
Oppilas pitää val-
mistellun ja sisällöl-
tään monipuolisen 
puhe-esityksen. 



33 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lu-
kutaitoaan ja käyt-
tämään tietoaan 
tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä 
ja tiedon luotetta-
vuuden arvioinnissa 
itsenäisesti ja ryh-
mässä  

S2 Oppilas oppii suju-
voittamaan luke-
mistaan ja käyttä-
mään tietoaan 
tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä 
ja tiedon luotetta-
vuuden arvioinnissa 
itsenäisesti ja ryh-
mässä.  

Lukutaidon suju-
vuus ja tekstilajitai-
dot tekstin tulkin-
nassa 

Oppilas harjoittelee 
lukemisen sujuvoit-
tamista. 
 
Oppilas tunnistaa 
keskeisimpiä teksti-
lajeja. 

Oppilas lukee teks-
tejä pääosin suju-
vasti. 
 
Oppilas tunnistaa 
kertomuksen, tieto-
tekstin ja arvioivan 
tekstin.  
 
Oppilas harjoittelee 
käyttämään tietoa 
tekstilajipiirteistä 
tekstien tulkinnassa 
ja luotettavuuden 
arvioinnissa. 

Oppilas lukee suju-
vasti erilajisia teks-
tejä.  
 
Oppilas käyttää tie-
toa tekstilajipiir-
teistä tekstien tul-
kinnassa ja luotet-
tavuuden arvioin-
nissa. 

Oppilas lukee moni-
puolisesti erilajisia 
tekstejä.  
 
Oppilas erittelee 
tekstejä niiden si-
sällön, rakenteen ja 
kielellisten piirtei-
den perusteella 
sekä arvioi tekstin 
luotettavuutta.  

T5 kannustaa oppi-
lasta kehittämään 
taitoaan tulkita pu-
huttuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä erilai-
sissa tilanteissa tar-
koituksenmukaisia 
luku- ja ymmärtä-
misstrategioita 
käyttäen 

S2 Oppilas oppii kehit-
tämään taitoaan 
tulkita puhuttuja ja 
kirjoitettuja teks-
tejä erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksen-
mukaisia luku- ja 
ymmärtämisstrate-
gioita käyttäen. 

Tekstien tulkinta 
 

Oppilas lukee ja 
ymmärtää yksinker-
taisia, kieleltään 
konkreettisia pu-
huttuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä.  
 
Oppilas hyödyntää 
vain vähän luku- ja 
ymmärtämisstrate-
gioita.  

Oppilas ymmärtää 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 
pääosin ja hahmot-
taa tekstin kokonai-
suuden. 
 
Oppilas harjoittelee 
tekstin tulkintaa 
edistäviä luku- ja 
ymmärtämisstrate-
gioita.  

Oppilas osaa tulkita 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä eri-
laisissa kielenkäyt-
tötilanteissa.  
 
Oppilas käyttää jos-
sain määrin tekstin 
tulkintaa edistäviä 
luku- ja ymmärtä-
misstrategioita.  

Oppilas tekee itse-
näisesti havaintoja 
ja päätelmiä puhu-
tuista ja kirjoite-
tuista teksteistä. 
 
Oppilas käyttää tar-
koituksenmukaisia 
luku- ja ymmärtä-
misstrategioita.  



34 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T6 ohjata oppilasta 
päättelevään teks-
tien tulkintaan sekä 
laajentamaan sana- 
ja käsitevarantoaan  

S2 Oppilas oppii teke-
mään päättelevää 
tekstien tulkintaa 
sekä laajentamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoaan. 

Sana- ja käsiteva-
rannon laajentumi-
nen, päättelevä 
tekstien tulkinta 
 
 

Oppilas hahmottaa 
tekstin irrallisesti 
toisiinsa liittymät-
töminä osina.  
 
Oppilaan sana- ja 
käsitevaranto on 
vähäinen. 

Oppilas hahmottaa 
tekstin kokonaisuu-
den. 
 
Oppilas hyödyntää 
tekstejä sana- ja kä-
sitevarantonsa laa-
jentamisessa. 

Oppilas hallitsee 
riittävän sana- ja 
käsitevarannon voi-
dakseen tehdä pää-
telmiä lukemas-
taan.  

Oppilaan sana- ja 
käsitevaranto mah-
dollistaa itsenäisen 
ja oivaltavan teks-
tien tulkinnan. 

Tekstien tuottaminen 

T7 innostaa oppi-
lasta edistämään 
käsinkirjoittamisen 
ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
tuottamaan arjessa 
ja koulussa tarvitta-
via monimuotoisia 
tekstejä yksin ja 
ryhmässä 

S3 Oppilas oppii edis-
tämään käsin kir-
joittamisen ja näp-
päintaitojen suju-
voitumista ja tuot-
tamaan arjessa ja 
koulussa tarvittavia 
monimuotoisia 
tekstejä yksin ja 
ryhmässä. 

Tekstilajitaidot 
tekstin tuottami-
sessa, käsin kirjoit-
taminen ja näp-
päintaidot 
 
 

Oppilas kirjoittaa 
rakenteeltaan, kie-
leltään ja sisällöl-
tään suppeita ja yk-
sinkertaisia teks-
tejä. 
 
Oppilaan käsin tai 
näppäimistöllä kir-
joittamisen taitojen 
vähäisyys voi hidas-
taa tekstien tuotta-
mista. 

Oppilas kirjoittaa 
tekstilajiltaan tun-
nistettavia kertovia, 
kuvaavia ja kantaa 
ottavia tekstejä.  
 
Oppilaan käsin tai 
näppäimistöllä kir-
joittamisen taidot 
voivat hidastaa 
tekstien tuotta-
mista. 

Oppilas kirjoittaa  
yhtenäisiä kertovia, 
kuvaavia ja kantaa 
ottavia tekstejä.  
 
Oppilaan käsin tai 
näppäimistöllä kir-
joittamisen taidot 
ovat riittävät teks-
tien tuottamiseen. 

Oppilas kirjoittaa it-
senäisesti yhtenäi-
siä kertovia, kuvaa-
via ja kantaa otta-
via tekstejä. 
 
Oppilas kirjoittaa 
tekstejä käsin tai 
näppäimistöllä su-
juvasti. 

T8 auttaa oppilasta 
syventämään taito-
aan tuottaa teks-
tejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä 
käyttämään moni-
puolisesti niissä tar-
vittavaa sanastoa ja 

S3 Oppilas oppii sy-
ventämään taito-
aan tuottaa teks-
tejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä 
käyttämään moni-
puolisesti niissä tar-
vittavaa sanastoa ja 

Tekstien tuottami-
nen 
 
 

Oppilas kirjoittaa 
tekstejä tutuista ai-
hepiireistä. Teksti 
voi olla verrattain 
hankalasti luetta-
vaa ja sanastoltaan 
hyvin rajallista.  

Oppilas kirjoittaa 
ymmärrettäviä 
tekstejä kieliopilli-
sista puutteista 
huolimatta. Sa-
nasto voi olla vielä 
suppeaa.  
 

Oppilas kirjoittaa 
kokonaisia tekstejä 
ja kiinnittää huo-
miota sanavalintoi-
hin. Kieliopillisissa 
rakenteissa voi olla 
horjuvuutta.  
 

Oppilas kirjoittaa si-
sällöllisesti ja kielel-
lisesti monipuolisia 
tekstejä. Kieliopilli-
set rakenteet ovat 
pääsääntöisesti oi-
kein. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kieliopillisia raken-
teita 

kieliopillisia raken-
teita. 

Kirjoitetun kielen 
normien noudatta-
minen on vaihtele-
vaa. 

Oppilas noudattaa 
pääpiirteissään kir-
joitetun kielen nor-
meja.  

Kirjoitetun kielen 
normien noudatta-
minen on vakiintu-
nutta. 

T9 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan ja 
arvioimaan omia 
tekstejään sekä ke-
hittämään taitoa 
antaa ja vastaanot-
taa palautetta 

S3 Oppilas oppii tar-
kastelemaan ja ar-
vioimaan omia 
tekstejään sekä ke-
hittämään taitoa 
antaa ja vastaanot-
taa palautetta. 

Tekstien arviointi 
sekä palautteen an-
taminen ja vastaan-
ottaminen 

Oppilas ottaa vas-
taan palautetta 
teksteistään. 

Oppilas tarkastelee 
ohjatusti tekstejään 
palautteen perus-
teella.  
 
Oppilas antaa vä-
häistä palautetta 
muille. 

Oppilas arvioi teks-
tejään palautteen 
perusteella. 
 
Oppilas antaa pa-
lautetta muille. 
 
 

Oppilas arvioi ja 
muokkaa tekste-
jään palautteen pe-
rusteella.  
 
Oppilas ottaa vas-
taan ja antaa ra-
kentavaa pa-
lautetta muille.  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppi-
lasta vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan 
ja havainnoimaan 
kielenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri 
kielten piirteitä ja 
puhutun ja kirjoite-
tun suomen sään-
nönmukaisuuksia. 

S4 Oppilas oppii vah-
vistamaan kielitie-
toisuuttaan ja ha-
vainnoimaan kie-
lenkäytön tilan-
teista vaihtelua, eri 
kielten piirteitä 
sekä puhutun ja kir-
joitetun suomen 
säännönmukai-
suuksia. 

Kielten ja kielen-
käytön piirteiden 
havainnointi ja ver-
tailu 
 
 

Oppilas tunnistaa, 
että kirjoitettu ja 
puhuttu kieli ovat 
erilaisia.  

Oppilas tunnistaa 
kirjoitetun ja puhu-
tun kielen eroja. 
 
Oppilas hahmottaa 
joitakin keskeisiä 
kielen rakenteita ja 
säännönmukai-
suuksia.  

Oppilas tunnistaa 
kielen rakenteita ja 
säännönmukai-
suuksia sekä tapoja 
luoda merkityksiä. 
 
Oppilas kuvailee 
kielen tilanteista 
vaihtelua. 

Oppilas ymmärtää 
kielen rakenteita ja 
säännönmukai-
suuksia sekä niiden 
käyttöä. 
 
Oppilas ymmärtää 
kielellisten valinto-
jen vaikutuksen 
vuorovaikutuk-
sessa.  

T11 innostaa oppi-
lasta tutustumaan 
monipuolisesti kir-
jallisuuteen ja 

S4 Oppilas oppii tutus-
tumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen 
ja kulttuuriin ja 

Kirjallisuuden ja 
kulttuurin tunte-
mus 
 

Oppilas lukee ly-
hyitä tekstejä. 
 

Oppilas lukee las-
ten- ja nuortenkir-
joja. 
 

Oppilas lukee las-
ten- ja nuortenkir-
joja.  
 

Oppilas lukee moni-
puolisesti lasten- ja 
nuortenkirjoja. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kulttuuriin ja kan-
nustaa lukemaan 
lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjalli-
suutta sekä roh-
kaista lukuelämys-
ten jakamiseen ja 
kirjaston aktiiviseen 
käyttöön 

oppii lukemaan lap-
sille ja nuorille 
suunnattua kirjalli-
suutta sekä roh-
kaistuu lukuelämys-
ten jakamiseen ja 
kirjaston aktiiviseen 
käyttöön. 

Oppilas osallistuu 
luetun käsittelyyn 
kuuntelemalla. 

Oppilas osallistuu 
luetun käsittelyyn 
keskustelemalla. 

Oppilas keskustelee 
ja kirjoittaa lukuko-
kemuksestaan ja 
kokemuksistaan 
lasten- ja nuorten-
kulttuurista. 

Oppilas tarkastelee 
lukemaansa eri nä-
kökulmista. 

T12 ohjata oppi-
lasta havainnoi-
maan koulun ja 
muun ympäristön 
kulttuurista moni-
muotoisuutta sekä 
tukea oppilaan mo-
nikielistä ja -kult-
tuurista identiteet-
tiä ja rohkaista hyö-
dyntämään ja kehit-
tämään omaa kieli-
repertuaaria 

S4 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan kou-
lun ja muun ympä-
ristön kulttuurista 
monimuotoisuutta, 
saa tukea monikie-
lisen ja -kulttuuri-
sen identiteettinsä 
kehittymiseen sekä 
oppii hyödyntä-
mään ja kehittä-
mään omaa kielire-
pertuaaria. 

Kielellisen ja kult-
tuurisen monimuo-
toisuuden havain-
nointi ja oman mo-
nikielisen identitee-
tin ja kielirepertu-
aarin vahvistami-
nen 

Oppilas nimeää joi-
takin piirteitä 
omasta monikieli-
syydestään ja kult-
tuurisesta moninai-
suudesta. 
 

Oppilas nimeää joi-
takin piirteitä lä-
hiympäristönsä mo-
nikielisyydestä ja 
kulttuurisesta mo-
ninaisuudesta.  

Oppilas kuvailee 
omaa ja lähiympä-
ristönsä monikieli-
syyttä sekä kulttuu-
rista monimuotoi-
suutta.  
 

Oppilas kuvailee 
monikielisyyden 
sekä kulttuurisen 
monimuotoisuuden 
merkitystä.  
 
Oppilas vertailee 
eri kielten ja kult-
tuuristen piirteiden 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa oppi-
lasta vahvistamaan 
myönteistä käsi-
tystä itsestään kie-
lenkäyttäjänä ja 
kielenoppijana sekä 

S5 Oppilas oppii vah-
vistamaan myön-
teistä käsitystä it-
sestään kielenkäyt-
täjänä ja kielenop-
pijana sekä 

Oppimistavoittei-
den asettaminen 

Oppilas tekee ha-
vaintoja kielenoppi-
misestaan ja omista 
oppimisen tavois-
taan. 

Oppilas osaa ohja-
tusti asettaa itsel-
leen oppimistavoit-
teita.  

Oppilas tunnistaa 
vahvuuksiaan ja ke-
hittämiskohteitaan 
kielenoppijana ja 
kielen käyttäjänä 
sekä asettaa 

Oppilas asettaa it-
selleen haasteellisia 
oppimistavoitteita 
ja edistää yhteistä 
oppimista.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

asettamaan oppi-
mistavoitteita 

asettamaan oppi-
mistavoitteita. 

itselleen oppimista-
voitteita. 

T 14 ohjata oppi-
lasta havaitsemaan, 
miten kieltä käyte-
tään eri oppiai-
neissa 

S5 Oppilas oppii ha-
vaitsemaan, miten 
kieltä käytetään eri 
oppiaineissa. 

Eri oppiaineiden 
kielen ymmärtämi-
nen  

Oppilas käsittelee 
eri oppiaineiden ai-
heita arkikielellä.  

Oppilas ymmärtää 
pääasiat eri oppiai-
neiden teksteistä ja 
sen, millaisista 
osista tekstit raken-
tuvat.   

Oppilas ymmärtää 
ikätasonsa mu-
kaista oppiaineiden 
kieltä vuorovaiku-
tuksessa muiden 
kanssa. 
  

Oppilas ymmärtää 
itsenäisesti luke-
malla eri oppiainei-
den tekstejä.  
 
Oppilas kuvailee, 
millaisista osista 
tekstit rakentuvat. 

T15 kannustaa op-
pilasta kehittämään 
tietojaan ja kielelli-
siä keinojaan itse-
ohjautuvaan työs-
kentelyyn, tiedon-
hakuun ja tiedon jä-
sentämiseen itse-
näisesti ja ryhmässä 

S5 Oppilas oppii kehit-
tämään tietojaan ja 
kielellisiä keinojaan 
itseohjautuvaan 
työskentelyyn, tie-
donhakuun ja tie-
don jäsentämiseen 
itsenäisesti ja ryh-
mässä. 

Tekstin rakentami-
nen ja tiedonhaku 

Oppilas etsii yksit-
täisiä tietoja anne-
tuista lähteistä.  
 
Oppilas osallistuu 
yhteiseen työsken-
telyyn kuuntele-
malla. 
 
Oppilas tietää, että 
kaikki tieto ei ole 
luotettavaa. 

Oppilas etsii tietoa 
tutuista tai anne-
tuista lähteistä, 
mutta käsittelee 
tietoa toistaen.  
 
Oppilas osallistuu 
yhteiseen työsken-
telyyn.  
 
Oppilas tietää luo-
tettavia lähteitä. 

Oppilas käyttää läh-
detietoa kopioi-
matta sitä suoraan. 
 
Oppilas edistää yh-
teistä työskentelyä.  
 
Oppilas tekee ha-
vaintoja lähteiden 
luotettavuudesta. 
 

Oppilas tuottaa 
hankkimansa läh-
detiedon pohjalta 
jäsennellyn suulli-
sen tai kirjallisen 
tekstin itsenäisesti.  
 
Oppilas valitsee oh-
jatusti tilanteeseen 
ja aiheeseen sopi-
van tavan hankkia 
tietoa. 
 
Oppilas edistää ta-
voitteellisesti yh-
teistä työskentelyä.  
 
Oppilas arvioi läh-
teiden luotetta-
vuutta. 

 



38 
 

Svenska som andraspråk och litteratur 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Att kommunicera 

M1 handleda ele-
ven att stärka sin 
uttrycksförmåga 
och förmåga att 
uttrycka sina åsik-
ter samt lära ele-
ven att agera kon-
struktivt i  
kommunikationssi-
tuationer i skolan 
och i vardagen 

I1 Eleven lär sig att 
stärka sin uttrycks-
förmåga och för-
måga att uttrycka 
sina åsikter samt 
lära eleven att 
agera konstruktivt 
i kommunikations-
situationer i skolan 
och i vardagen. 

Kommunikativa 
färdigheter och ut-
trycksförmåga  

Eleven deltar i 
kommunikationssi-
tuationer oftast 
genom att lyssna.  

Eleven ger uttryck 
för sina åsikter ge-
nom att svara på 
frågor.  

Eleven deltar i 
olika  
kommunikationssi-
tuationer. 
 
Eleven uttrycker 
sina tankar och 
åsikter.  

Eleven deltar ge-
nom att ta initiativ 
i olika kommuni-
kationssituationer, 
uttrycker sina åsik-
ter och motiverar 
dem.  

M2 motivera ele-
ven att stärka för-
mågan att kommu-
nicera öga mot 
öga samt färdig-
heterna att lyssna 
på och förstå lära-
rens kommunikat-
ion och annan 
muntlig kommuni-
kation 

I1 Eleven lär sig att 
stärka förmågan 
att kommunicera 
öga mot öga samt 
färdigheterna att 
lyssna på och för-
stå lärarens kom-
munikation och 
annan muntlig 
kommunikation. 

Förmåga att agera 
i kommunikations-
situationer och 
förstå muntliga 
texter 

Eleven kan delta i 
en kommunikat-
ionssituation ge-
nom att lyssna och 
förstår tydligt visu-
aliserat tal.  

Eleven kan själv 
agera muntligt i en 
kommunikationssi-
tuation.  
 
Eleven förstår vari-
erande lärarens 
kommunikation 
och andra munt-
liga texter.  

Eleven kan på ett 
ändamålsenligt 
sätt delta i en 
kommunikationssi-
tuation öga mot 
öga.  
 
Eleven förstår det 
merparten av lära-
rens kommunikat-
ion och annat som 
hen hör.  

Eleven kan på ett 
konstruktivt sätt 
delta i en kommu-
nikationssituation 
öga mot öga. 
 
Eleven kan urskilja 
det viktigaste i lä-
rarens kommuni-
kation och annat 
som hen hör. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M3 handleda ele-
ven att uttrycka sig 
mångsidigt både 
verbalt och icke-
verbalt, att ut-
nyttja sin kreativi-
tet och att ta hän-
syn till andra 

I1 Eleven lär sig att 
uttrycka sig 
mångsidigt både 
verbalt och icke-
verbalt, att ut-
nyttja sin kreativi-
tet och att ta hän-
syn till andra. 

Förmåga att an-
vända olika ut-
tryckssätt i kom-
munikationssituat-
ioner 

Eleven kan ut-
trycka sig verbalt i 
olika vardagliga si-
tuationer.  
 
Eleven kan kom-
plettera sin ver-
bala kommunikat-
ion icke-verbalt.  

Eleven kan delta i 
en diskussion kring 
ett ämne som står 
hen nära.  
 
Eleven kan ut-
trycka sig förståe-
ligt.  

Eleven kan an-
vända olika ver-
bala uttryckssätt 
och ta hänsyn till 
sin samtalspart.  
 
Eleven kan hålla 
ett förberett anfö-
rande om ett för 
hen bekant ämne.  

Eleven kan ut-
trycka sig på ett 
ändamålsenligt 
sätt genom att an-
vända olika ver-
bala uttryckssätt.  
 
Eleven kan hålla 
ett förberett och 
till innehållet 
mångsidigt anfö-
rande.  

Att tolka texter 

M4 handleda ele-
ven att utveckla en 
flytande läsför-
måga samt att an-
vända kunskap om 
textgenrer i texta-
nalys och i bedöm-
ningen av inform-
ationens tillförlit-
lighet, både på 
egen hand och till-
sammans med 
andra 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla en fly-
tande läsförmåga 
samt att använda 
kunskap om text-
genrer i textanalys 
och i bedöm-
ningen av inform-
ationens tillförlit-
lighet, både på 
egen hand och till-
sammans med 
andra. 

Förmåga att läsa 
flytande samt för-
måga att använda 
kunskaper om 
textgenrer i tolk-
ningen av texter 

Eleven övar på att 
läsa flytande.  
 
Eleven kan identi-
fiera de mest cen-
trala textgenrerna.  

Eleven läser texter 
till största del fly-
tande.  
 
Eleven kan identi-
fiera en berättelse, 
facktext och en 
värderande text.  
 
Eleven övar på att 
använda sin kun-
skap om genrety-
piska drag i tolk-
ningen av texter 
och när hen 

Eleven läser olika 
textgenrer fly-
tande.  
 
Eleven kan an-
vända kunskap om 
genretypiska drag i 
tolkningen av tex-
ter och när hen 
bedömer tillförlit-
ligheten. 

Eleven läser 
mångsidigt olika 
textgenrer. 
 
Eleven redogör för 
texter utgående 
från innehåll, 
struktur och språk-
liga drag samt be-
dömer tillförlitlig-
heten i texten. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

bedömer tillförlit-
ligheten.  

M5 uppmuntra 
eleven att utveckla 
sin förmåga att 
tolka skrivna och 
talade texter ge-
nom att utnyttja 
lässtrategier ända-
målsenligt i olika 
situationer 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att tolka 
skrivna och talade 
texter genom att 
utnyttja lässtrate-
gier ändamålsen-
ligt i olika situat-
ioner. 

Förmåga att tolka 
texter  

Eleven kan läsa 
och förstå enkla 
och språkligt sett 
konkreta talade 
och skrivna texter.  
 
Eleven endast i li-
ten grad utnyttja 
läs- och läsförstå-
elsestrategier.  

Eleven kan till 
största del förstå 
talade och skrivna 
texter och kan 
uppfatta texten 
som helhet. 
 
Eleven övar på 
olika läs- och läs-
förståelsestrate-
gier som främjar 
texttolkning.  

Eleven kan tolka 
talade och skrivna 
texter i olika situ-
ationer där språket 
används.   
 
Eleven kan i någon 
mån använda olika 
läs- och läsförstå-
elsestrategier som 
främjar texttolk-
ning. 

Eleven kan själv-
ständigt göra iakt-
tagelser och dra 
slutsatser om ta-
lade och skrivna 
texter.  
 
Eleven kan an-
vända ändamåls-
enliga läs- och läs-
förståelsestrate-
gier.  

M6 handleda ele-
ven att utveckla 
sin förmåga att dra 
slutsatser om en 
texts betydelser 
samt att vidga ord- 
och begreppsför-
rådet 

I2 Eleven lär sig att 
utveckla sin för-
måga att dra slut-
satser om en texts 
betydelser samt 
att vidga ord- och 
begreppsförrådet. 

Förmåga att vidga 
ord- och begrepps-
förrådet samt att 
dra slutsatser om 
en texts betydelser 
 

Eleven uppfattar 
texten som lös-
ryckta delar.  
 
Eleven har ett be-
gränsat ord- och 
begreppsförråd.  

Eleven uppfattar 
texten som en hel-
het.  
 
Eleven kan ut-
nyttja texter för 
att vidga ord- och 
begreppsförrådet. 

Eleven behärskar 
ett tillräckligt stort 
ord- och begrepps-
förråd för att dra 
slutsatser om det 
hen läst.  

Elevens ord- och 
begreppsförråd 
möjliggör en själv-
ständig och insikts-
full tolkning av tex-
ter.   

 

Toinen kotimainen kieli 
 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä  
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Ruotsin A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen 
tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavutta-
nut ruotsin A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 
Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioin-
nin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 
Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 kannustaa oppi-
lasta kiinnostu-
maan lähiympäris-
tön, Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulttuu-
risesta runsaudesta 
sekä suomen ja 
ruotsin asemasta 
kansalliskielinä  

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan lähiym-
päristönsä ja Poh-
joismaiden kielel-
listä ja kulttuurista 
moninaisuutta sekä 
ymmärtämään suo-
men ja ruotsin kie-
len aseman ja mer-
kityksen 

Suomen ja Pohjois-
maiden kielellisen 
ja kulttuurisen ym-
päristön sekä suo-
men ja ruotsin kie-
len aseman ja mer-
kityksen tuntemi-
nen Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet ja hänen 
lähiympäristössään 
käytettyjä kieliä.   
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkin suomen-
ruotsalaiseen ja 
pohjoismaiseen 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä ja hänen lä-
hiympäristössään ja 
Pohjoismaissa käy-
tetyistä kielistä.   
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä 

Oppilas osaa kertoa 
taustatekijöistä, 
jotka vaikuttavat 
siihen, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia, sekä siitä, 
mitä muita pohjois-
maisia kieliä on ja 
missä niitä puhu-
taan.  

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen ase-
masta Suomessa.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla Pohjoismai-
den kielellistä mo-
ninaisuutta. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kansalliskielinä. 
Hän oppii ruotsin 
kielen merkityk-
sestä avainkielenä 
pohjoismaisiin kie-
liin ja kulttuureihin. 

kulttuuriin kuulu-
vasta asiasta.    

suomenruotsalai-
selle ja pohjoismai-
selle kulttuurille 
tyypillisistä asioista. 
 
 

 
Oppilas osaa kertoa 
suomenruotsalai-
selle ja pohjoismai-
sille kulttuureille 
tyypillisistä asioista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä maissa 
tulee ymmärretyksi 
ruotsin kielellä. 

Oppilas osaa ver-
tailla suomenruot-
salaiselle ja pohjois-
maisille kulttuu-
reille tyypillisiä asi-
oita. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, mihin tarvitsee 
ruotsin kieltä tule-
vaisuudessa. 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 
omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa 
sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia  

S1 Oppilas oppii arvos-
tamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa sekä maail-
man kielellistä ja 
kulttuurista moni-
naisuutta. Hän op-
pii kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia. 

 Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. Op-
pilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 

   

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä tu-
kea oppilaan kielel-
lisen uteliaisuuden 
ja päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä yh-
distäviä ja erottavia 
ilmiöitä sekä kehit-
tämään kielellistä 
päättelykykyään. 
 
 
 

Kielellinen päättely 
 
 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin yhtäläi-
syyden ja jonkin 
eron ruotsin kielen 
ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista ruotsin kie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  
 

Oppilas osaa kertoa 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista ruotsin kie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  
 

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja ruotsin kie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

 
 

 Oppilas osaa ni-
metä joitakin kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita. 

Oppilas osaa käyt-
tää sopivia kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita.  
 

T4 ohjata oppilasta 
löytämään ruotsin-
kielistä aineistoa 

S1 Oppilas oppii löytä-
mään ja valitse-
maan itselle sopi-
vaa ja kiinnostavaa 
ruotsinkielistä ai-
neistoa. 

Ruotsinkielisen ai-
neiston löytäminen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkin jostakin 
itselleen sopivasta 
ruotsinkielisestä ai-
neistosta.  

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä itseään 
kiinnostavista ruot-
sinkielisistä aineis-
toista. 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsinkielisistä ai-
neistoista, jotka 
ovat hänelle sopivia 
ja jotka kiinnosta-
vat häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla ruotsinkielisiä 
aineistoja, jotka 
ovat hänelle sopivia 
ja jotka kiinnosta-
vat häntä. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 

S2 Oppilas oppii kerto-
maan ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan sekä teke-
mään yhteistyötä ja 
toimimaan ryh-
mässä muita kan-
nustaen. 
 

Ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteista 
kertominen ja ryh-
mässä toimiminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen ruotsin kielen 
opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja tekee 
yhteistyötä. 
 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä.  

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 
 
 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteistaan 
ja siitä, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
monipuolisesti ja 
kannustavasti. 

T6 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta kielenopis-
kelustaan ja 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan. Hän 

Vastuun ottaminen 
ruotsin kielen opis-
kelusta ja sopivien 

Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta ruotsin 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan.  

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kielen 
opiskelustaan. 

Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta ruot-
sin kielen opiskelus-
taan. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kannustaa oppi-
lasta harjaannutta-
maan kielitaitoaan 
rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyt-
täen sekä kokeilla, 
millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat 
kullekin parhaiten  

oppii eri tapoja op-
pia kieliä sekä hyö-
dyntämään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa ruotsin kielen 
taitonsa kehittämi-
sessä ja käyttä-
mään ruotsin kielen 
taitoaan rohkeasti. 

kielen oppimistapo-
jen löytäminen 
 
 

kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
oppiakseen ruotsin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri vies-
tintäkanavia käyt-
täen suullista ja kir-
jallista viestintää ja 
vuorovaikutusta  

S3 Oppilas oppii viesti-
mään suullisesti ja 
kirjallisesti eri vies-
tintätilanteissa. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen vies-
tintäkumppaniin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin.   

Oppilas pystyy vaih-
tamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa 
ja jokapäiväisissä ti-
lanteissa sekä toisi-
naan ylläpitämään 
viestintätilannetta. 

T8 tukea oppilasta 
kielellisten viestin-
tästrategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita eri 
viestintätilanteissa.  
 
 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, in-
ternet). 
  
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään kaik-
kein keskeisimpiin 
sanoihin ja ilmauk-
siin.  
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja. 
 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään turvau-
tuen harvemmin ei-
kielellisiin ilmaisui-
hin.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

merkityksiä asiayh-
teyden, yleistiedon 
tai muun kielitai-
tonsa perusteella.  
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt. 

Oppilas osaa pyytää 
toistamista tai hi-
dastamista.  

nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään selvennystä 
tai toistoa hyvin 
usein. 

selvennystä melko 
usein ja osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään.  

T9 auttaa oppilasta 
laajentamaan koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien 
ilmausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii käyt-
tämään ruotsin kie-
lelle ja kielialueen 
kulttuurille tyypilli-
siä kohteliaisuuden 
ilmauksia. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kaik-
kein yleisimpiä kie-
lelle ominaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilan-
teissa.   
 

Oppilas selviytyy ly-
hyistä sosiaalisista 
tilanteista ja osaa 
käyttää yleisimpiä 
kohteliaita terveh-
dyksiä ja puhuttelu-
muotoja sekä esit-
tää kohteliaasti esi-
merkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia 
ja anteeksipyyntöjä 
ja vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T10 rohkaista oppi-
lasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnosta-
via puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä  

S3 Oppilas oppii tulkit-
semaan erilaisia pu-
huttuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä.  

Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauksia.  

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta.  

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana.  

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja 
sekä selkeää pu-
hetta sisältäviä 
tekstejä.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

 
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja.  

 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa yksinkertai-
sen tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien vies-
tien ydinsisällön ja 
tekstin pääajatuk-
set tuttua sanastoa 
sisältävästä, enna-
koitavasta tekstistä.  
 
Oppilas pystyy hy-
vin yksinkertaiseen 
päättelyyn asiayh-
teyden tukemana.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti tilai-
suuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista pu-
humista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kan-
nalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen ruot-
sin kielen keskeistä 
sanastoa ja keskei-
siä rakenteita. Hän 
oppii ääntämään 
ymmärrettävästi. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja sa-
nontoja. 
 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi.  
 

Oppilas osaa rajalli-
sen määrän lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja il-
mauksia, keskeistä 
sanastoa ja perus-
tason lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy ker-
tomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoitta-
maan yksinkertaisia 
viestejä. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan jokapäiväi-
sistä, konkreetti-
sista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksinker-
taisia lauseita ja 
konkreettista sa-
nastoa. 
  
Oppilas osaa hel-
posti ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

 Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä pe-
ruskieliopin ainek-
sia. 

 
Oppilas ääntää har-
joitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntä-
misen perussään-
töjä muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa. 
 

 

Finska, A-lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6 
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  
 
Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i finska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i A-
lärokursen i finska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhets-
bedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för 
läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av 
elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i finska och i vitsordet som ska bildas. 
 
I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 
 



48 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 
eleven att lägga 
märke till finskan 
och dess kulturella 
mångfald i omgiv-
ningen, väcka in-
tresse för finska 
och motivera hen 
att värdesätta 
svenskans och fins-
kans ställning som 
nationalspråk 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen finskan 
och olika språk och 
kulturer i sin 
närmiljö.  
 
Eleven lär sig att 
förstå svenskans 
och finskans ställ-
ning som national-
språk.  
 
 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om den språkliga 
och kulturella 
mångfalden i 
närmiljön samt om 
finskans ställning 
och betydelse 

Eleven kan nämna 
några språk som 
används i hens 
närmiljö och vilka 
nationalspråken i 
Finland är. 
Eleven kan nämna 
enskilda kulturella 
drag i finskan. 

Eleven kan berätta 
vilka språk som an-
vänds i hens 
närmiljö samt om 
finskans betydelse 
i hens närmiljö. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
kulturella drag i 
finskan. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk.  

Eleven kan berätta 
om den språkliga 
mångfalden i 
närmiljön samt om 
bakgrunden till 
varför man talar 
svenska och finska 
i Finland. 
Eleven kan berätta 
om kulturella drag 
i finskan. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk. 

Eleven kan besk-
riva den språkliga 
mångfalden i hens 
närmiljö.  
 
Eleven kan jämföra 
de kulturella dra-
gen i finska med 
andra språk. 
 
Eleven kan jämföra 
om finskans ställ-
ning i Finland i re-
lation till andra 
språk. 
 
 

M2 motivera ele-
ven att värdesätta 
sin egen språkliga 
och kulturella bak-
grund och att be-
möta människor 
fördomsfritt  

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund.  
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

 Används inte som 
bedömningsgrund. 
Eleven handleds 
att som en del av 
självvärderingen 
reflektera över 
sina egna erfaren-
heter. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till vad som 
förenar respektive 
skiljer olika språk 
åt samt stödja hen 
att utveckla nyfi-
kenhet för språket 
och språklig för-
måga 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen likheter 
och olikheter i 
finska och andra 
språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga förmåga i 
finska. 

Språklig förmåga  
 
 

Eleven kan nämna 
någon likhet och 
olikhet mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
 
 
 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter mel-
lan finska och 
svenska eller andra 
språk hen kan. 
 
 

Eleven kan berätta 
om likheterna och 
olikheterna mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
  
Eleven kan nämna 
några lämpliga sätt 
för att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska. 

Eleven kan jämföra 
och dra nytta av 
likheter och olik-
heter mellan finska 
och svenska eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
sätt för att ut-
veckla sin språkliga 
förmåga i finska.  

M4 handleda ele-
ven att hitta finsk-
språkigt material 

I1 Eleven lär sig att 
hitta och välja 
finskspråkigt 
material som är 
lämpligt och in-
tressant för hen 
själv.  

Förmåga att hitta 
finskspråkigt 
material 

Eleven kan ge ett 
exempel på något 
för hen själv lämp-
ligt finskspråkigt 
material.  

Eleven kan ge ex-
empel på finsk-
språkigt material 
som är intressant 
för hen själv 

Eleven kan berätta 
om finskspråkiga 
material som är 
lämpliga och in-
tressanta för hen 
själv. 

Eleven kan jämföra 
finskspråkiga 
material som är in-
tressanta och 
lämpliga för hen 
själv. 

Färdigheter för språkstudier 

M5 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en tillå-
tande studieatmo-
sfär som stöder 
och uppmuntrar 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om mål för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven lär sig att 
samarbeta och 

Förmåga att be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska, att samar-
beta och fungera i 
grupp. 
 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan stund-
vis samarbeta och 

Eleven kan ge 
några exempel på 
mål för sina stu-
dier i finska.  
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 

Eleven kan berätta 
om mål för sina 
studier i finska. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i finska och 
berätta hur hen ar-
betar för att nå 
sina mål. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

eleverna att lära 
sig och lära av 
varandra 

delta i gruppens 
aktiviteter på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans.  
 
 

 delta i gruppens 
aktiviteter.   
 

gruppens aktivite-
ter. 
 
 

aktiviteter på ett 
sätt som motiverar 
till att lära sig till-
sammans.  
 

Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans.  

M6 handleda ele-
ven att ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och modigt 
öva sina kunskaper 
i finska, också med 
hjälp av digitala 
verktyg, samt att 
få insikt i vilket 
sätt att lära sig 
språk som bäst 
passar var och en  

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 
Eleven lär sig att 
använda olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i finska 
samt för sina 
språkstudier. 
Eleven lär sig att 
modigt använda 
sina språkfärdig-
heter. 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i finska samt 
hitta lämpliga sätt 
att lära sig språk. 
 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk. 

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända några olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet.  
 
 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
finska.   
 
Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet.  

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå A2.2 

M7 ordna tillfällen 
där eleven med 
hjälp av olika me-
dier får öva 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera 
muntligt och 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunikat-
ionssituationer 

Eleven kan utbyta 
tankar eller in-
formation i be-
kanta och 

Eleven reder sig re-
lativt bra i olika 
vardagliga 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

muntlig och skrift-
lig kommunikation 

skriftligt i olika si-
tuationer 

ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer. 
  

men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner 

vardagliga situat-
ioner och stundtals 
hålla igång en kon-
versation. 

kommunikationssi-
tuationer.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation. 

M8 handleda ele-
ven i att använda 
sig av språkliga 
kommunikations-
strategier 
 

I3 Eleven lär sig att 
använda kommu-
nikationsstrategier 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet). 
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått.  

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små gester 
(till exempel ge-
nom att nicka), ljud 
eller liknande mini-
mal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtals- 
partnern att för-
tydliga eller upp-
repa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation. An-
vänder mera sällan 
nonverbala ut-
tryck.  
 
Eleven måste 
ganska ofta be 
samtalspartnern 
upprepa eller för-
tydliga.  
 
Eleven kan i någon 
mån utnyttja sam-
talspartnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikation. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation.  
 
Eleven använder 
vid behov stan-
darduttryck för att 
be om precisering 
av nyckelord.  
 
Eleven måste då 
och då be samtals-
partnern upprepa 
eller förtydliga. 
 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen inte 
vet det exakta be-
greppet 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

(hund/djur eller 
hus/stuga). 

M9 hjälpa eleven 
att öka sin känne-
dom om uttryck 
som kan användas 
i och som hör till 
artigt språkbruk 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera på 
ett för språket och 
kulturen artigt sätt 
 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk  

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska artig-
hetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i 
några mycket ru-
tinmässiga sociala 
sammanhang. 
 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 

Eleven klarar av 
korta sociala situ-
ationer.  
 
Eleven kan an-
vända de vanlig-
aste artiga häls-
nings- och tilltals-
fraserna samt ar-
tigt framföra till 
exempel önske-
mål, invitationer, 
förslag och ursäk-
ter och besvara så-
dana. 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för sin ålder ty-
piska) saker som 
anknyter till varda-
gen med hjälp av 
vanliga ord, några 
idiomatiska uttryck 
samt grundläg-
gande och ibland 
också lite svårare 
strukturer.  
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 Kunskapsnivå A2.2 

M10 uppmuntra 
eleven att tolka för 
sig själv och sin ål-
dersgrupp lämp-
liga och 

I3 Eleven lär sig att 
förstå budskapet i 
muntliga och 
skriftliga texter 
  
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 

Eleven förstår tex-
ter som innehåller 
enkla, bekanta ord 
och uttryck samt 
tydligt tal.  
 

Eleven kan i 
mycket stora drag 
följa med ett tyd-
ligt anförande, 
känner ofta igen 
ämnet i en 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

intressanta munt-
liga och skriftliga 
texter 

Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 
 

bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informat-
ion enligt behov ur 
en kort text. 
  

Eleven förstår det 
centrala innehållet 
i korta, enkla bud-
skap som intresse-
rar hen och grund-
tankarna i en för-
utsägbar text som 
innehåller ett be-
kant ordförråd.  
 
Eleven klarar 
mycket enkel slut-
ledning med hjälp 
av kontexten. 

pågående diskuss-
ion och förstår det 
väsentliga i en all-
mänspråklig text 
eller långsamt tal 
som innehåller be-
kanta ord.  
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av obe-
kanta ord utgå-
ende från kontex-
ten. 
 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå A1.2 Kunskapsnivå A1.3 Kunskapsnivå A2.1 

M11 ge eleven 
många möjligheter 
att öva sig i att tala 
och skriva i för ål-
dern lämpliga situ-
ationer och i detta 
sammanhang fästa 
uppmärksamhet 
vid uttal och vid 
strukturer som är 
relevanta för tex-
tens innehåll  

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
och att använda 
ett lämpligt ut-
trycksförråd. 
Eleven lär sig ut-
tala förståeligt. 

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan ut-
trycka sig mycket 
begränsat i tal 
med hjälp av inö-
vade ord och in-
lärda standardut-
tryck.  
 
Eleven uttalar 
några inövade ut-
tryck begripligt.  
Eleven kan skriva 
några enskilda ord 
och uttryck. 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  
 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  

Eleven behärskar 
en begränsad 
mängd korta, inö-
vade uttryck, det 
mest centrala ord-
förrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer.  
 
Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
vardagliga och för 

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd berätta 
om vardagliga och 
konkreta saker 
som är viktiga för 
hen.  
 
Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och 
många centrala 
strukturer. 



54 
 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

  
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

hen viktiga saker 
samt skriva enkla 
meddelanden.  
 
Eleven uttalar inö-
vade uttryck be-
gripligt. 

 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 

 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä  
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Ruotsin B1-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen 
tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavut-
tanut ruotsin B1-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuo-
siarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-
teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin B1-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
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Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppilasta 
jäsentämään käsi-
tystään kaikkien 
osaamiensa kielten 
keskinäisistä suh-
teista  

S1 Oppilas oppii hah-
mottamaan osaa-
miensa ja opiskele-
miensa kielten yh-
täläisyyksiä ja eroja 
sekä kehittämään 
kielitaitoaan. 

Kielten yhtäläisyyk-
sien ja erojen hah-
mottaminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin osaa-
miensa ja opiskele-
miensa kielten yh-
täläisyyksiä ja eroja 
kehittääkseen kieli-
taitoaan. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä osaa-
miensa ja opiskele-
miensa kielten yh-
täläisyyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaitoaan. 

Oppilas osaa kertoa 
osaamiensa ja opis-
kelemiensa kielten 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaitoaan. 

Oppilas osaa ver-
tailla osaamiensa ja 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläisyyk-
siä ja eroja kehit-
tääkseen kielitaito-
aan. 

T2 tutustuttaa op-
pilas suomen ja 
ruotsin asemaan 
kansalliskielinä sekä 
ruotsin kielen vai-
kutukseen suomen 
kieleen 
 

S1 Oppilas oppii ym-
märtämään suo-
men ja ruotsin kie-
len aseman ja mer-
kityksen kansallis-
kielinä sekä ruotsin 
kielen vaikutusta 
suomen kieleen. 
 
 

Ruotsin kielen ase-
man ja merkityksen 
tunteminen Suo-
messa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet. 
 
Oppilas osaa mai-
nita jonkin syyn, 
miksi Suomessa pu-
hutaan ruotsia. 
 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet ja antaa 
esimerkkejä niiden 
asemasta. 
 
Oppilas osaa mai-
nita joitakin syitä, 
miksi Suomessa pu-
hutaan ruotsia. 
 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä sekä niiden 
asemasta ja merki-
tyksestä. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ruotsin 
kielen lainasanoista 
suomen kielessä. 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä ja vertailla 
niiden asemaa ja 
merkitystä. 
 
Oppilas osaa poh-
tia, miksi Suomessa 
puhutaan ruotsia.  
  
Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen vai-
kutuksesta suomen 
kieleen. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 

S2 Oppilas oppii käyt-
tämään 

Viestinnällisten tai-
tojen käyttäminen, 

Oppilas osaa käyt-
tää jotain 

Oppilas osaa käyt-
tää joitakin 

Oppilas osaa käyt-
tää viestinnällisiä 

Oppilas osaa käyt-
tää viestinnällisiä 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

viestinnällisiä taito-
jaan sallivassa opis-
keluilmapiirissä ja 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyt-
täen sekä ottamaan 
vastuuta opiskelus-
taan ja arvioimaan 
osaamistaan 
 
 
 

viestinnällisiä tai-
toja yhdessä mui-
den kanssa sekä 
käyttämään tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa kehittääkseen 
ruotsin kielen taito-
aan. Hän oppii otta-
maan vastuuta 
ruotsin opiskelus-
taan ja arvioimaan 
osaamistaan. 

sopivien kielen op-
pimistapojen löytä-
minen ja vastuun 
ottaminen ruotsin 
kielen opiskelusta.  
 
 
 

viestinnällistä tai-
toa yhdessä mui-
den kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsin 
kieltä. 
 
Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 

viestinnällisiä tai-
toja yhdessä mui-
den kanssa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsin 
kieltä. 
 
Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan.  
 

taitoja yhdessä 
muiden kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen ruotsin 
kieltä.  
 
Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kielen 
opiskelustaan. 

taitoja monipuoli-
sesti yhdessä mui-
den kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen ruotsin 
kieltä. 
 
Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta ruot-
sin kielen opiskelus-
taan. 

T4 rohkaista oppi-
laita näkemään 
ruotsin taito tär-
keänä osana jatku-
vaa oppimista ja 
oman kielivarannon 
karttumista ja roh-
kaista ruotsinkielis-
ten oppimisympä-
ristöjen löytämi-
seen ja hyödyntä-
miseen myös kou-
lun ulkopuolella  

S2 Oppilas oppii ym-
märtämään ruotsin 
kielen taidon mer-
kityksen osana 
omaa kielivarantoa 
ja jatkuvaa oppi-
mista sekä löytä-
mään ja hyödyntä-
mään ruotsinkieli-
siä toimintaympä-
ristöjä. 

Ruotsin kielen tai-
don merkityksen 
ymmärtäminen 
osana omaa kieliva-
rantoa ja jatkuvaa 
oppimista sekä 
ruotsinkielisten toi-
mintaympäristöjä 
löytäminen ja hyö-
dyntäminen 
 
 

Oppilas osaa antaa 
jonkin esimerkin 
ruotsin kielen tai-
don merkityksestä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin ruot-
sinkielisen toimin-
taympäristön. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ruotsin 
kielen taidon mer-
kityksestä osana 
omaa elämää. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin ruot-
sinkielisiä toimin-
taympäristöjä. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ruotsin 
kielen taidon mer-
kityksestä osana 
omaa elämää ja 
kielivarannon kar-
tuttamista. 
 
Oppilas osaa kertoa 
omaa oppimistaan 
hyödyttävistä ruot-
sinkielisistä toimin-
taympäristöistä. 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen tai-
don merkityksestä 
osana omaa elä-
mää, kielivarannon 
kartuttamista ja jat-
kuvaa oppimista. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla omaa oppi-
mistaan hyödyttä-
viä ruotsinkielisiä 
toimintaympäris-
töjä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso esi-A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T5 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
erilaisia, erityisesti 
suullisia viestintäti-
lanteita 

S3 Oppilas oppii viesti-
mään erilaisissa, 
erityisesti suulli-
sissa viestintätilan-
teissa. 
 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa  

Oppilas selviytyy 
ohjattuna ja viestin-
täkumppanin tuke-
mana jostakin kaik-
kein yleisimmin 
toistuvasta ja rutii-
ninomaisesta vies-
tintätilanteesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta.  

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen vies-
tintäkumppaniin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin.   

T6 rohkaista oppi-
lasta käyttämään 
viestinsä perille 
saamiseksi monen-
laisia, myös ei-kie-
lellisiä keinoja ja 
pyytämään tarvitta-
essa toistoa ja hi-
dastusta 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita eri 
viestintätilanteissa 
ymmärtääkseen ja 
saadakseen vies-
tinsä perille. 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
erittäin paljon apu-
keinoja (esimerkiksi 
eleet, piirtäminen, 
sanastot, internet) 
osallistuessaan 
viestintään. 
 
 
 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, in-
ternet).  
 
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 
merkityksiä asiayh-
teyden, yleistiedon 
tai muun kielitai-
tonsa perusteella.  
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään kaik-
kein keskeisimpiin 
sanoihin ja ilmauk-
siin. 
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
ja osaa pyytää tois-
tamista tai hidasta-
mista. 
 
 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella. 
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään selvennystä 
tai toistoa hyvin 
usein. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T7 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
erilaisia kohteliai-
suuden ilmauksia 

S3 Oppilas oppii erilai-
sia kohteliaisuuden 
ilmauksia. 
 
 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus 

Oppilas osaa käyt-
tää jotakin kielelle 
ja kulttuurille tyy-
pillistä, rutiinin-
omaista kohteliai-
suuden ilmausta 
(tervehtiminen, hy-
västely, kiittämi-
nen).  
 
 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kaik-
kein yleisimpiä kie-
lelle ominaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso esi-A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T8 rohkaista oppi-
lasta ottamaan sel-
vää tilanneyhtey-
den avulla helposti 
ennakoitavasta ja 
ikätasolleen sopi-
vasta puheesta tai 
kirjoitetusta teks-
tistä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilaisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä.  

Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää 
ohjattuna vähäisen 
määrän yksittäisiä 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja sanoja ja il-
mauksia.  

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauksia.  

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta.  
 
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja. 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa yksinkertai-
sen tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso esi-A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T9 tarjota oppi-
laalle runsaasti tilai-
suuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa 
hyvin pienimuo-
toista puhumista ja 
kirjoittamista 
 
 
 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen kie-
len keskeistä sanas-
toa ja keskeisiä ra-
kenteita. Hän oppii 
ääntämään ymmär-
rettävästi. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa ohjat-
tuna sanoa ja kir-
joittaa joitakin eril-
lisiä sanoja ja lau-
seita, jotka liittyvät 
esimerkiksi omaan 
itseen, perheeseen 
ja vapaa-aikaan. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin sanoja ym-
märrettävästi. 
 
 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja sa-
nontoja. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan ohjatusti 
joistakin tutuista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa.  
 
Oppilas osaa kirjoit-
taa joitakin sanoja 
ja lauseita.  
 
Oppilas ääntää har-
joiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. 
  
Oppilas osaa hyvin 
suppean perussa-
naston, muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja perus-
kieliopin aineksia. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi. 
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä pe-
ruskieliopin ainek-
sia.  

 

Finska, B1-lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  
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Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  
 
Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i B1-lärokursen i finska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i 
B1-lärokursen i finska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. 
Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i B1-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskaps-
krav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedöm-
ningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i B1-lärokursen i finska och i vitsordet som ska bildas. 
 
I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 hjälpa eleven 
att forma sin upp-
fattning om det in-
bördes sambandet 
mellan alla språk 
hen studerar 

I1 Eleven lär sig att 
uppfatta skillnader 
och likheter mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar samt utveckla 
sina språkfärdig-
heter. 

Förmåga att upp-
fatta skillnader 
och likheter mel-
lan olika språk 

Eleven kan nämna 
några skillnader 
och likheter mel-
lan de olika språk 
hen kan och stude-
rar för att utveckla 
sina språkfärdig-
heter. 

Eleven kan ge ex-
empel på skillna-
der och likheter 
mellan de olika 
språk hen kan och 
studerar för att ut-
veckla sina språk-
färdigheter.  

Eleven kan berätta 
om skillnader och 
likheter mellan de 
olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkfärdig-
heter.  

Eleven kan jäm-
föra skillnader och 
likheter mellan de 
olika språk hen 
kan och studerar 
för att utveckla 
sina språkfärdig-
heter. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M2 handleda ele-
ven att se histo-
riska och kulturella 
beröringspunkter 
mellan finska och 
svenska och att 
bekanta sig med 
finskans och 
svenskans ställning 
som nationalspråk 

I1 Eleven lär sig att 
förstå sambandet 
mellan finska och 
svenska samt att 
förstå finskans 
ställning och bety-
delse som nation-
alspråk.  
 

Kännedom om 
finskans ställning 
och betydelse i 
Finland 

Eleven kan nämna 
vilka Finlands nat-
ionalspråk är. 
 
Eleven kan nämna 
några orsaker till 
att man talar 
finska och svenska 
i Finland. 

Eleven kan berätta 
om Finlands nat-
ionalspråk.  
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk samt berätta 
om några orsaker 
till att man talar 
finska och svenska 
i Finland. 
 

Eleven kan berätta 
om Finlands nat-
ionalspråk. 
 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk samt  
berätta varför man 
talar finska och 
svenska i Finland. 
 
Eleven kan berätta 
om sambandet 
mellan finska och 
svenska ur språklig 
synvinkel. 

Eleven kan berätta 
om Finlands nat-
ionalspråk. 
Eleven kan berätta 
om finskans ställ-
ning som national-
språk. 
 
Eleven kan berätta 
om betydelsen av 
sambandet mellan 
finska och svenska 
ur språklig synvin-
kel.  

Färdigheter för språkstudier 

M3 ge eleven möj-
ligheter att också 
med hjälp av digi-
tala verktyg öva 
sina kommunika-
tiva färdigheter i 
en tillåtande stu-
dieatmosfär, att ta 
ansvar för sina stu-
dier och att 

I2 Eleven lär sig att 
använda sina kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra för att 
utveckla sina kun-
skaper i finska, 
även med hjälp av 
digitala verktyg. 
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kativa färdigheter, 
att hitta lämpliga 
sätt för att lära sig 
språk samt för-
måga att ta ansvar 
för sina studier i 
finska 
 

Eleven kan an-
vända någon kom-
munikativ färdig-
het tillsammans 
med andra. 
 
Eleven kan an-
vända enskilda 
sätt för att lära sig 
finska.  
 

Eleven kan an-
vända några kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra.  
 
Eleven kan an-
vända några sätt 
för att lära sig 
finska. 

Eleven kan an-
vända olika kom-
munikativa färdig-
heter tillsammans 
med andra. 
   
Eleven kan ut-
nyttja sådana sätt 
att lära sig språk 
som stödjer ut-
vecklingen av 

Eleven kan an-
vända många olika 
kommunikativa 
färdigheter till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven kan ut-
nyttja sådana sätt 
för att lära sig 
språk som stödjer 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

utvärdera sina 
kunskaper 

Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska och 
utvärdera sina 
kunskaper. 
 
 

Eleven kan tidvis 
ta ansvar för sina 
studier i finska. 

Eleven kan i viss 
mån ta ansvar för 
sina studier i 
finska. 

språkkunskap och 
av de egna färdig-
heterna i finska. 
 
Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
finska. 
 

utvecklingen av 
språkkunskap och 
av de egna färdig-
heterna i finska.  
 
Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 

M4 uppmuntra 
eleven att se kun-
skaper i finska som 
en viktig del av 
kontinuerligt lä-
rande och utökade 
språkresurser och 
uppmuntra hen att 
söka och utnyttja 
finska lärmiljöer 
också utanför sko-
lan 

I2 Eleven lär sig att 
förstå betydelsen 
av kunskaper i 
finska som en del 
av kontinuerligt lä-
rande och av de 
egna språkresur-
serna. 
 
Eleven lär sig att 
hitta och utnyttja 
finskspråkiga sam-
manhang för att 
utveckla det egna 
lärandet. 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om betydelsen av 
kunskaper i finska 
som en del av kon-
tinuerligt lärande 
och av de egna 
språkresurserna 
 
Förmåga att hitta 
finskspråkiga sam-
manhang för att 
utveckla det egna 
lärandet 

Eleven kan ge nå-
got exempel på 
betydelsen av kun-
skaper i finska.  
 
Eleven kan nämna 
något finskspråkigt 
sammanhang för 
att utveckla det 
egna lärandet. 

Eleven kan ge ex-
empel på betydel-
sen av kunskaper i 
finska som en del 
av det egna livet. 
 
Eleven kan nämna 
några finsksprå-
kiga sammanhang 
för att utveckla 
det egna lärandet. 

Eleven kan ge ex-
empel på betydel-
sen av kunskaper i 
finska som en del 
av det egna livet 
och av de egna 
språkresurserna. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på finsk-
språkiga samman-
hang som hen kan 
utnyttja för att ut-
veckla det egna lä-
randet. 

Eleven kan berätta 
om betydelsen av 
kunskaper i finska 
som en del av det 
egna livet, av de 
egna språkresur-
serna och kontinu-
erligt lärande.  
 
Eleven kan jäm-
föra finskspråkiga 
sammanhang som 
hen kan utnyttja 
för att utveckla 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  
Pre-A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.1 

Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå A1.3 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M5 handleda ele-
ven att mångsidigt 
öva huvudsakligen 
muntlig kommuni-
kation 

I3 Eleven lär sig att 
kommunicera i 
olika kommunikat-
ionssituationer 
 
 
 
 

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven klarar un-
der handledning 
eller med stöd av 
sin samtalspartner 
av någon av de 
vanligaste och ofta 
återkommande 
och rutinmässiga 
kommunikations-
situationerna.  

Eleven klarar spo-
radiskt av, med 
stöd av sin sam-
talspartner, några 
ofta återkom-
mande och rutin-
mässiga kommuni-
kationssituationer. 
 

Eleven klarar spo-
radiskt av ofta 
återkommande ru-
tinmässiga kom-
munikationssituat-
ioner men tar för 
det mesta ännu 
stöd av sin sam-
talspartner. 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika-
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
  

  

M6 uppmuntra 
eleven att an-
vända olika, också 
non-verbala tillvä-
gagångssätt för att 
nå fram med sitt 
budskap och att 
vid behov i en 
muntlig kommuni-
kationssituation 
be om upprepning 
eller långsammare 
tempo 

I3 Eleven lär sig att 
använda olika 
kommunikations-
strategier för att 
förstå och för att 
nå fram med sitt 
budskap i olika 
kommunikations-
situationer 
 
 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven behöver 
väldigt mycket 
hjälpmedel (till ex-
empel gester, 
teckningar, lexi-
kon, internet) då 
hen deltar i kom-
munikation.  
 
 

Eleven behöver 
mycket hjälpmedel 
(till exempel ges-
ter, teckningar, 
lexikon, internet).  
 
Eleven kan ibland 
gissa eller härleda 
enskilda ords bety-
delse utgående 
från kontexten, all-
män kunskap eller 
sina andra språk-
kunskaper.  
 
Eleven kan ut-
trycka om hen har 
förstått.  

Eleven använder 
sig av det mest 
centrala ord- och 
uttrycksförrådet i 
sin kommunikat-
ion.  
 
Eleven behöver 
mycket hjälpme-
del.  
 
Eleven kan be 
samtalspartnern 
att upprepa eller 
tala långsammare. 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (till exempel 
genom att nicka), 
ljud eller liknande 
minimal respons.  
 
Eleven måste ofta 
be samtalspart-
nern att förtydliga 
eller upprepa. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M7 handleda ele-
ven att öva sig i 
olika artighetsfra-
ser 

I3 Eleven lär sig olika 
artighetsfraser  
 
 

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan under 
handledning an-
vända någon av de 
för språket eller 
kulturen mest ty-
piska artighetsfra-
serna (hälsa, säga 
adjö, tacka). 

Eleven kan an-
vända några för 
språket eller kul-
turen typiska artig-
hetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i 
några mycket ru-
tinmässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända några av de 
vanligaste artig-
hetsfraserna på 
språket i rutin-
mässiga sociala 
sammanhang. 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 
  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå Pre-
A1.1 

Kunskapsnivå A1.1 Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A1.3 

M8 uppmuntra 
eleven att med 
hjälp av kontexten 
få insikt i innehål-
let i tal eller text 
som är förutsäg-
bara och för ål-
dersgruppen van-
liga eller lämpliga 

I3 Eleven lär sig att 
förstå olika munt-
liga och skriftliga 
texter 
 
 
 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår un-
der handledning 
en begränsad 
mängd talade och 
skrivna ord och ut-
tryck. 

Eleven förstår en 
begränsad mängd 
talade och skrivna 
ord och uttryck.  
 
Eleven känner till 
teckensystemet el-
ler ett mycket be-
gränsat antal skriv-
tecken. 

Eleven förstår skri-
ven text bestå-
ende av några ord 
och långsamt tal 
som innehåller in-
övade, bekanta 
ord och uttryck.  
 
Eleven kan urskilja 
enskilda fakta i en 
text. 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 
bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informat-
ion enligt behov ur 
en kort text. 

 

Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärä 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin äidinkielenomaisessa A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
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Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppi-
aineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. 
Oppilas on saavuttanut ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan 
kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän tavoitteiden 
pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 
heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin äidinkielenomaisen A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostet-
tavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 kannustaa oppi-
lasta kiinnostu-
maan Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulttuu-
risesta runsau-
desta, auttaa oppi-
lasta löytämään 
omaa oppimistaan 
tukevaa ruotsinkie-
listä materiaalia 
sekä ohjata 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan Suomen 
ja Pohjoismaiden 
kielellistä ja kult-
tuurista moninai-
suutta, löytämään 
ja valitsemaan it-
selle sopivaa ja kiin-
nostavaa ruotsin-
kielistä aineistoa 
sekä havainnoi-
maan 

Suomen ja Pohjois-
maiden kielellisen 
ja kulttuurisen ym-
päristön sekä ruot-
sinkielisen kulttuu-
rin erityispiirteiden 
hahmottaminen 
sekä ruotsinkielisen 
aineiston löytämi-
nen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin ruot-
sinkielisen kulttuu-
rin erityispiirteitä.  
 
Oppilas osaa löytää 
ruotsinkielistä ai-
neistoa. 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen ja Pohjois-
maiden kielellisestä 
ja kulttuurisesta 
moninaisuudesta 
sekä ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteistä. 
 
Oppilas osaa löytää 
sopivaa ja 

Oppilas osaa ku-
vailla Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
sekä ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteitä.  
 
Oppilas osaa löytää 
sopivaa ja kiinnos-
tavaa 

Oppilas osaa ku-
vailla yksityiskohtai-
semmin Suomen ja 
Pohjoismaiden kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
sekä ruotsinkielisen 
kulttuurin erityis-
piirteitä.  
 
Oppilas osaa löytää 
sopivaa ja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

oppilasta kiinnittä-
mään huomiota 
ruotsinkielisen kult-
tuurin erityispiirtei-
siin 

ruotsinkielisen kult-
tuurin erityispiir-
teitä. 

kiinnostavaa ruot-
sinkielistä aineis-
toa. 

ruotsinkielistä ai-
neistoa, joka tukee 
omaa oppimista. 

kiinnostavaa ruot-
sinkielistä aineistoa, 
joka kehittää omaa 
oppimista. 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 
omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa, 
suomen ja ruotsin 
asemaa kansallis-
kielinä ja kohtaa-
maan ihmisiä ilman 
arvottavia en-
nakko-oletuksia  

S1 Oppilas oppii arvos-
tamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa, ymmärtä-
mään suomen ja 
ruotsin aseman ja 
merkityksen kansal-
liskielinä sekä koh-
taamaan ihmisiä il-
man arvottavia en-
nakko-oletuksia. 

Suomen ja ruotsin 
kielen aseman ja 
merkityksen tunte-
minen Suomessa 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet. 
 
Oppilas osaa mai-
nita jonkin syyn, 
miksi Suomessa pu-
hutaan ruotsia. 

Oppilas osaa ni-
metä Suomen kan-
salliskielet ja antaa 
esimerkkejä niiden 
asemasta. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä syistä, 
miksi Suomessa pu-
hutaan ruotsia.  

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä sekä niiden 
asemasta ja merki-
tyksestä. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, miksi Suo-
messa puhutaan 
ruotsia. 
 

Oppilas osaa kertoa 
Suomen kansallis-
kielistä ja vertailla 
niiden asemaa ja 
merkitystä. 
 
Oppilas osaa poh-
tia, miksi Suomessa 
puhutaan ruotsia. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä he-
rättää oppilaan ute-
liaisuus omaa kaksi- 
tai monikielisyyt-
tään ja kaksikult-
tuurisuuttaan koh-
taan 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä yh-
distäviä ja erottavia 
ilmiöitä. Hän oppii 
kielellistä päättely-
kykyä kieli- ja kult-
tuuritaustansa 
avulla ruotsin kie-
len opiskelussaan. 
 
 

Kielellinen päättely Oppilas osaa ni-
metä joitakin yhtä-
läisyyksiä ja eroja 
ruotsin ja suomen 
kielen tai muun 
osaamansa kielen 
välillä.  
 
Oppilas osaa antaa 
jonkin esimerkin 
sopivasta tavasta 
kehittää ruotsin 
kielen kielellistä 
päättelykykyään 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista ruotsin ja 
suomen kielen tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä sopivista ta-
voista kehittää 
ruotsin kielen kie-
lellistä päättelyky-
kyään kieli- ja 

Oppilas osaa kertoa 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista ruotsin ja 
suomen kielen tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa kertoa 
sopivista tavoista 
kehittää ruotsin 
kielen kielellistä 
päättelykykyään 
kieli- ja kulttuuri-
taustansa avulla. 

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja ruotsin ja 
suomen kielen tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää sopivia tapoja 
kehittää ruotsin kie-
len kielellistä päät-
telykykyään kieli- ja 
kulttuuritaustansa 
avulla. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kieli- ja kulttuuri-
taustansa avulla. 

kulttuuritaustansa 
avulla. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 

S2 Oppilas oppii kerto-
maan ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan sekä teke-
mään yhteistyötä ja 
toimimaan ryh-
mässä muita kan-
nustaen. 

Ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteista 
kertominen ja ryh-
mässä toimiminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen ruotsin kielen 
opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja tekee 
yhteistyötä. 
 
 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä ruotsin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä. 
 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 
 
 
 

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen opis-
kelun tavoitteistaan 
ja siitä, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
monipuolisesti ja 
kannustavasti. 

T5 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta kielenopis-
kelustaan myös 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyt-
täen ja kannustaa 
oppilasta harjaan-
nuttamaan kielitai-
toaan monipuoli-
sesti ja aktiivisesti 
esimerkiksi etsi-
mällä itseään 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan sekä 
käyttämään erilai-
sia tapoja kielten 
opiskelussaan, mu-
kaan lukien tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa. 
 
 

Vastuun ottaminen 
ruotsin kielen opis-
kelusta ja sopivien 
kielenoppimistapo-
jen löytäminen  
 
 

Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsia ja 
muita kieliä. 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
ruotsin kielen opis-
kelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen ruotsia ja 
muita kieliä. 
 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta ruotsin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen ruotsia 
ja muita kieliä. 
 

Oppilas ottaa paljon 
vastuuta ruotsin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa op-
piakseen ruotsia ja 
muita kieliä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kiinnostavaa ruot-
sinkielistä aineistoa 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T6 rohkaista oppi-
lasta osallistumaan 
keskusteluihin mo-
nenlaisista oppilaan 
ikätasolle ja elä-
mänkokemukseen 
sopivista aiheista, 
joissa käsitellään 
myös mielipiteitä  

S3 Oppilas oppii osal-
listumaan aktiivi-
sesti eri viestintäti-
lanteisiin. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin. 

Oppilas selviää koh-
talaisesti monenlai-
sista jokapäiväisistä 
viestintätilanteista. 
 
Oppilas pystyy ene-
nevässä määrin ole-
maan aloitteellinen 
viestintätilan-
teessa. 

Oppilas pystyy vies-
timään, osallistu-
maan keskustelui-
hin ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivatto-
masti jokapäiväi-
sissä tilanteissa.   

Oppilas pystyy vies-
timään, osallistu-
maan keskustelui-
hin ja ilmaisemaan 
mielipiteitään myös 
joissakin vaativam-
missa tilanteissa, 
kuten keskustelta-
essa ajankohtai-
sesta tapahtu-
masta.  

T7 tukea oppilaan 
aloitteellisuutta 
viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen 
käytössä ja merki-
tysneuvottelun käy-
misessä 

S3 Oppilas oppii ole-
maan aloitteellinen 
viestintätilanteissa 
sekä käyttämään 
viestintästrategi-
oita. 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella. 
 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään käyt-
täen tarvittaessa 
vakiosanontoja 
pyytäessään tar-
kennusta avainsa-
noista.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
selvennystä silloin 
tällöin ja käyttää 
esim. lähikäsitettä 
tai yleisempää 

Oppilas pystyy jos-
sain määrin ole-
maan aloitteellinen 
viestinnän eri vai-
heissa ja osaa var-
mistaa, onko vies-
tintäkumppani ym-
märtänyt viestin. 
 
Oppilas osaa kier-
tää tai korvata tun-
temattoman sanan 
tai muotoilla vies-
tinsä uudelleen. 
 

Oppilas pystyy ole-
maan aloitteellinen 
tuttua aihetta käsit-
televässä vuorovai-
kutustilanteessa ja 
osaa varmistaa, 
onko viestintä-
kumppani ymmär-
tänyt viestin, kor-
jata väärinymmär-
ryksiä sekä kiertää 
tai korvata tunte-
mattoman sanan tai 
muotoilla viestinsä 
uudelleen. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas joutuu pyy-
tämään selven-
nystä tai toistoa hy-
vin usein.  

käsitettä, kun ei 
tiedä täsmällistä 
käsitettä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki).  

Oppilas pystyy neu-
vottelemaan tunte-
mattomien ilmauk-
sien merkityksistä. 

 
Oppilas pystyy neu-
vottelemaan tunte-
mattomien ja melko 
mutkikkaidenkin il-
mauksien merkityk-
sistä.  

T8 auttaa oppilasta 
tunnistamaan vies-
tinnän kulttuurisia 
piirteitä ja tukea 
oppilaan rakenta-
vaa kulttuurienvä-
listä viestintää 

S3 Oppilas oppii tun-
nistamaan viestin-
nän kulttuurisia 
piirteitä. Hän oppii 
rakentavaa kulttuu-
rienvälistä viestin-
tää. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää kieltä yksinker-
taisella tavalla kaik-
kein keskeisimpiin 
tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon 
sekä mielipiteiden 
ja asenteiden asian-
mukaiseen ilmaise-
miseen.  
 
Oppilas pystyy kes-
kustelemaan kohte-
liaasti käyttäen ta-
vanomaisia ilmauk-
sia ja perustason 
viestintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohteliai-
suussäännöt.  
 
Oppilas pystyy otta-
maan vuorovaiku-
tuksessaan huomi-
oon joitakin tär-
keimpiä kulttuuri-
siin käytänteisiin 
liittyviä näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 
tuntevansa tär-
keimmät kohteliai-
suussäännöt ja 
osaa kiinnittää huo-
miota kielenkäytön 
muodollisuuteen. 
 
Oppilas pystyy otta-
maan vuorovaiku-
tuksessaan huomi-
oon tärkeimpiä 
kulttuurisia käytän-
teitä. 

Karttuva kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia kuulla ja lu-
kea monenlaisia 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilaisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 

Oppilas pystyy seu-
raamaan hyvin 
summittaisesti sel-
väpiirteisen 

Oppilas ymmärtää 
pääasiat ja joitakin 
yksityiskohtia selke-
ästä ja lähes 

Oppilas ymmärtää 
pääasiat ja useita 
yksityiskohtia hie-
man vaativammasta 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

itselleen merkityk-
sellisiä yleiskielisiä 
ja yleistajuisia teks-
tejä erilaisista läh-
teistä sekä tulkita 
niitä käyttäen eri-
laisia strategioita  

hyödyntäen erilai-
sia ymmärtämis-
strategioita. 

kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa yksinkertai-
sen tiedon lyhyestä 
tekstistä.  

asiapuheen pää-
kohtia, tunnistaa 
usein ympärillään 
käytävän keskuste-
lun aiheen ja ym-
märtää pääasiat 
tuttua sanastoa si-
sältävästä yleiskieli-
sestä tekstistä tai 
hitaasta puheesta. 
 
 Oppilas osaa pää-
tellä tuntematto-
mien sanojen mer-
kityksiä asiayhtey-
destä.  

normaalitempoi-
sesta yleiskielisestä 
puheesta tai yleis-
tajuisesta kirjoite-
tusta tekstistä.  
 
Oppilas ymmärtää 
yhteiseen koke-
mukseen tai yleis-
tietoon perustuvaa 
puhetta tai kirjoi-
tettua tekstiä.  
 
Oppilas löytää pää-
ajatukset, avainsa-
nat ja tärkeitä yksi-
tyiskohtia myös val-
mistautumatta. 

normaalitempoi-
sesta yleiskielisestä 
puheesta tai yleista-
juisesta kirjoitetusta 
tekstistä. 
 
Oppilas ymmärtää 
yhteiseen kokemuk-
seen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta 
tai kirjoitettua teks-
tiä. 
Oppilas löytää pää-
ajatukset, avainsa-
nat ja tärkeitä yksi-
tyiskohtia myös val-
mistautumatta. 

Karttuva kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 
A2.2/B1.1 

T10 ohjata oppi-
lasta tuottamaan 
jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä teks-
tejä, hallitsemaan 
perustason ja hiu-
kan vaativampiakin 
rakenteita ja opet-
telemaan myös tul-
kittavien tekstien 
käyttämistä 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen ruot-
sin kielen vaativam-
paakin sanastoa ja 
rakenteita. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 

Oppilas pystyy ker-
tomaan jokapäiväi-
sistä ja konkreetti-
sista sekä itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksinker-
taisia lauseita ja 
konkreettista sa-
nastoa. 
 

Oppilas osaa kuvata 
luettelomaisesti 
ikäkaudelleen tyy-
pillisiä ja jokapäi-
väiseen elämään 
liittyviä asioita 
käyttäen tavallista 
sanastoa ja joitakin 
idiomaattisia il-
mauksia sekä pe-
rustason rakenteita 

Oppilas osaa kertoa 
keskeisimmistä, it-
seä kiinnostavista 
jokapäiväiseen elä-
mään liittyvistä to-
dellisista tai kuvit-
teellisista asioista. 
 
Oppilas käyttää 
melko laajaa sanas-
toa ja vaativia 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tuottamiseen, jaka-
miseen ja julkaise-
miseen  
 

Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi ja hallit-
see hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen ja perus-
kieliopin aineksia.   

Oppilas osaa hel-
posti ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita.  
 
Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntä-
misen perussään-
töjä muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa.  

ja joskus hiukan 
vaativampiakin. 
 

rakenteita sekä 
idiomaattisia il-
mauksia. 
 
Oppilas osaa sovel-
taa ääntämisen pe-
russääntöjä muissa-
kin kuin harjoitel-
luissa ilmauksissa.  

 

Finska, modersmålsinriktad lärokurs, A-lärokurs 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  
 
Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska 
framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har 
ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.  
 
Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den 
lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i 
den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. Eleven har 
uppnått målen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kun-
skapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i modersmålsin-
riktad finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd 
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eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska och i vitsordet som ska 
bildas. 
 
I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska 
grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.  

 

Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 uppmuntra 
eleven att lägga 
märke till och in-
tressera sig för 
mångfalden och 
utbudet av finsk-
språkigt material 
som stödjer det 
egna lärandet och 
att hjälpa eleven 
att bli förtrogen 
med karaktärist-
iska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen 

I1 Eleven lär sig att 
göra iakttagelser 
om mångfalden i 
den finskspråkiga 
kulturen som har 
betydelse för hens 
lärande.     
 
Eleven lär känna 
karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen.  
 

Förmåga att bilda 
sig en uppfattning 
om mångfalden i 
den finskspråkiga 
kulturen 

Eleven kan hitta 
finskspråkigt 
material.  
Eleven kan ge ex-
empel på karaktär-
istiska drag i den 
finskspråkiga kul-
turen. 

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
finskspråkigt 
material.  
  
Eleven kan berätta 
om karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen. 

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
finskspråkigt 
material som stöd-
jer det egna läran-
det. 
 
Eleven kan besk-
riva karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen.  

Eleven kan hitta 
lämpligt och in-
tresseväckande 
finskspråkigt 
material som ut-
vecklar det egna 
lärandet. 
 
Eleven kan mer 
detaljerat beskriva 
karaktäristiska 
drag i den finsk-
språkiga kulturen. 

M2 att motivera 
eleven att värde-
sätta sin egen och 
andras språkliga 
och kulturella bak-
grund, svenskans 

I1 Eleven lär sig att 
värdesätta sin 
egen språkliga och 
kulturella bak-
grund samt att för-
stå finskans och 

Kännedom om 
finskans och 
svenskans ställning 
och betydelse som 
nationalspråk 
 

Eleven kan nämna 
vilka Finlands  
nationalspråk är.  
Eleven kan nämna 
någon orsak till att 
man talar finska 

Eleven kan nämna 
vilka Finlands  
nationalspråk är 
samt ge exempel 
på deras ställning 
och betydelse.  

Eleven kan berätta 
om Finlands  
nationalspråk 
samt om deras 
ställning och bety-
delse. 

Eleven kan berätta 
om Finlands  
nationalspråk 
samt jämföra de-
ras ställning och 
betydelse. 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

och finskans ställ-
ning som national-
språk samt att be-
möta människor 
fördomsfritt  

svenskans ställning 
som nationalspråk.  
 
Eleven lär sig att 
bemöta människor 
fördomsfritt. 

och svenska i Fin-
land. 
  
 

 
Eleven kan ge ex-
empel på orsaker 
till att man talar 
finska och svenska 
i Finland. 

 
Eleven kan berätta 
om varför man ta-
lar finska och 
svenska i Finland. 
 

 
Eleven kan reflek-
tera över varför 
man talar finska 
och svenska i Fin-
land.  

M3 handleda ele-
ven att lägga 
märke till likheter 
och olikheter i 
språk och väcka 
hens nyfikenhet 
för sin två/fler-
språkighet och sin 
egen kulturbak-
grund 

I1 Eleven lär sig att 
känna igen lik-
heter och olik-
heter mellan olika 
språk. 
 
Eleven lär sig att 
utveckla sin språk-
liga förmåga i 
finska med stöd av 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Språklig förmåga Eleven kan nämna 
någon likhet och 
olikhet mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
Eleven kan ge ett 
exempel på något 
lämpligt sätt för 
att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska med stöd av 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Eleven kan ge ex-
empel på likheter 
och olikheter mel-
lan finska och 
svenska eller 
andra språk hen 
kan. 
 
Eleven kan ge 
några exempel på 
lämpliga sätt för 
att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska med stöd av 
sin egen språk- 
och kulturbak-
grund. 

Eleven kan berätta 
om likheterna och 
olikheterna mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
Eleven kan berätta 
om lämpliga sätt 
för att utveckla sin 
språkliga förmåga i 
finska med stöd av 
sin språk- och kul-
turbakgrund.  
 
 

Eleven kan jäm-
föra och dra nytta 
av likheter och 
olikheter mellan 
finska och svenska 
eller andra språk 
hen kan. 
 
Eleven kan an-
vända lämpliga 
sätt för att ut-
veckla sin språkliga 
förmåga i finska 
med stöd av sin 
egen språk- och 
kulturbakgrund.  

Färdigheter för språkstudier 

M4 tillsammans gå 
igenom målen för 
undervisningen 
och skapa en 

I2 Eleven lär sig att 
berätta om mål för 
sina studier i 
finska. Eleven lär 

Förmåga att be-
rätta om mål för 
sina studier i 
finska, att 

Eleven kan nämna 
något enskilt mål 
för sina studier i 
finska. 

Eleven kan förtyd-
liga mål för sina 
studier i finska.  
 

Eleven kan berätta 
om mål för sina 
studier i finska. 
 

Eleven kan berätta 
om målen för sina 
studier i finska och 
berätta hur hen 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

tillåtande studieat-
mosfär som stöder 
och uppmuntrar 
eleverna att lära 
sig och lära av 
varandra 

sig att samarbeta 
och fungera i 
grupp på ett sätt 
som motiverar till 
att lära sig tillsam-
mans.  
  
 
 

samarbeta och 
fungera i grupp  
 
 

 
Eleven kan stund-
vis samarbeta och 
delta i gruppens 
aktiviteter. 
 
 

Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter. 
 

Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett sätt som 
motiverar till att 
lära sig tillsam-
mans.  
 

arbetar för att nå 
målen. 
 
Eleven kan samar-
beta och delta i 
gruppens aktivite-
ter på ett 
mångsidigt sätt 
och som motiverar 
till att lära sig till-
sammans.  

M5 handleda ele-
ven att också med 
hjälp av digitala 
verktyg ta ansvar 
för sina språkstu-
dier och 
mångsidigt och ak-
tivt använda sina 
kunskaper i både 
finska och svenska 
t.ex. genom att 
söka information 
på båda språken 

I2 Eleven lär sig att ta 
ansvar för sina stu-
dier i finska. Ele-
ven lär sig att an-
vända olika sätt, 
även digitala, för 
att utveckla sina 
kunskaper i finska 
samt för sina 
språkstudier. 
 
 

Förmåga att ta an-
svar för sina stu-
dier i finska samt 
hitta lämpliga sätt 
att lära sig språk 
 

Eleven kan under 
handledning i nå-
gon mån ta ansvar 
för sina studier i 
finska.  
 
Eleven kan an-
vända något sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk. 
 

Eleven kan i någon 
mån ta ansvar för 
sina studier i 
finska.  
 
Eleven kan an-
vända några olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Eleven kan ta rela-
tivt stort ansvar 
för sina studier i 
finska. 
 
Eleven kan an-
vända många olika 
sätt, även digitala, 
för att lära sig 
finska och andra 
språk och som 
främjar det egna 
lärandet. 

Eleven kan ta stort 
ansvar för sina stu-
dier i finska. 
 
Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja olika sätt, 
även digitala, för 
att lära sig finska 
och andra språk 
och som främjar 
det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M6 uppmuntra 
eleven att disku-
tera och debattera 
ämnen som lämp-
ligen angår och in-
tresserar hens ål-
dersgrupp i relat-
ion till livserfaren-
heten 

I3 Eleven lär sig att 
aktivt delta i olika 
kommunikationssi-
tuationer.  

Förmåga att kom-
municera i olika si-
tuationer 

Eleven reder sig i 
många rutinmäss-
iga kommunika-
tionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin sam-
talspartner. 
 

Eleven reder sig 
relativt bra i olika 
vardagliga kom-
munikationssituat-
ioner.  
 
Eleven kan i allt 
högre grad ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation. 

Eleven kan relativt 
obehindrat kom-
municera, delta i 
diskussioner och 
uttrycka sina åsik-
ter i vardagliga 
kommunikationssi-
tuationer. 

Eleven kan kom-
municera, delta i 
diskussioner och 
uttrycka sina åsik-
ter också i vissa 
mer krävande situ-
ationer som till ex-
empel då man dis-
kuterar en aktuell 
händelse. 

M7 uppmuntra 
eleven att visa ini-
tiativförmåga i 
kommunikationssi-
tuationer och att 
utveckla språkliga 
kompensations-
strategier, t.ex. i 
samband med nya 
ord och begrepp 

I3 Eleven lär sig att ta 
initiativ i kommu-
nikationssituat-
ioner och att lära 
sig att använda 
kommunikations-
strategier. 

Förmåga att an-
vända kommuni-
kationsstrategier 

Eleven deltar i 
kommunikation 
men behöver fort-
farande ofta hjälp-
medel.  
 
Eleven kan reagera 
med korta verbala 
uttryck, små ges-
ter (till exempel 
genom att nicka), 
ljud eller liknande 
minimal respons. 
Eleven måste ofta 
be samtals- 
partnern att för-
tydliga eller upp-
repa. 

Eleven deltar i allt 
högre grad i kom-
munikation. Ele-
ven använder vid 
behov standardut-
tryck för att be om 
precisering av 
nyckelord.  
 
Eleven måste då 
och då be samtals-
partnern upprepa 
eller förtydliga. 
Eleven använder 
till exempel ett 
närliggande eller 
allmännare be-
grepp när hen inte 
vet det exakta be-
greppet 

Eleven kan i någon 
mån ta initiativ i 
olika skeden av en 
kommunikationssi-
tuation och för-
säkra sig om att 
samtalspartnern 
har förstått bud-
skapet.  
 
Eleven kan om-
skriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt 
budskap. Kan dis-
kutera betydelsen 
av obekanta ut-
tryck. 

Eleven kan ta ini-
tiativ i en kommu-
nikationssituation 
där ett bekant 
ämne behandlas 
och kan försäkra 
sig om att samtals-
partnern har för-
stått budskapet, 
rätta till missför-
stånd. 
 
Eleven kan om-
skriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt 
budskap. 
 
Eleven kan disku-
tera betydelsen av 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

(hund/djur eller 
hus/stuga). 
 

obekanta uttryck 
och också av rela-
tivt komplicerade 
uttryck. 

M8 handleda ele-
ven att känna igen 
kulturella drag i 
kommunikation på 
målspråket finska 
och på svenska 
och att stödja hens 
växande förmåga i 
interkulturell kom-
munikation 

I3 Eleven lär sig att 
känna igen kultu-
rella drag i kom-
munikation. Ele-
ven lär sig kon-
struktiv interkultu-
rell kommunikat-
ion  

Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända vanliga ut-
tryck som känne-
tecknar artigt 
språkbruk i många 
rutinmässiga soci-
ala sammanhang. 
 

Eleven kan an-
vända språket på 
ett enkelt sätt för 
centrala ändamål, 
till exempel för att 
utbyta information 
eller uttrycka sin 
åsikt eller stånd-
punkt på ett lämp-
ligt sätt.  
 
Eleven kan disku-
tera artigt med 
hjälp av vanliga ut-
tryck och grund-
läggande kommu-
nikationsrutiner. 

Eleven visar att 
hen behärskar de 
viktigaste artig-
hetskutymerna.  
 
Eleven kan i sin 
kommunikation ta 
hänsyn till några 
viktiga kulturellt 
betingade 
aspekter. 

Eleven visar att 
hen behärskar de 
viktigaste artig-
hetskutymerna 
och kan fästa vikt 
vid språkets for-
malitet. 
 
Eleven kan i sin 
kommunikation ta 
hänsyn till de vik-
tigaste kulturellt 
betingade 
aspekterna. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter  Kunskapsnivå 
A1.3 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå B1.1 Kunskapsnivå 
B1.1/B1.2 

M9 erbjuda eleven 
möjlighet att med 
hjälp av olika käl-
lor lyssna på, läsa 
och med hjälp av 

I3 Eleven lär sig att 
förstå muntliga 
och skriftliga tex-
ter och att till-
lämpa olika 

Förmåga att tolka 
texter 

Eleven förstår med 
hjälp av kontexten 
skriven text och 
långsamt tal som 
innehåller enkla, 

Eleven kan i 
mycket stora drag 
följa med ett tyd-
ligt anförande, 
känner ofta igen 

Eleven förstår det 
väsentliga och 
vissa detaljer i tyd-
ligt och relativt 
långsamt 

Eleven förstår det 
väsentliga och 
många detaljer i 
lite mer krävande 
allmänspråkligt 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

läs- och lärstrate-
gier tolka för hen 
betydelsefulla lätt-
begripliga texter 
på standardspråk 

strategier för att 
tolka dem.  

bekanta ord och 
uttryck.  
 
Eleven kan plocka 
ut enkel informat-
ion enligt behov ur 
en kort text. 

ämnet i en på-
gående diskussion 
och förstår det vä-
sentliga i en all-
mänspråklig text 
eller långsamt tal 
som innehåller be-
kanta ord. 
 
Eleven kan härleda 
betydelsen av obe-
kanta ord utgå-
ende från kontex-
ten. 

allmänspråkligt tal 
eller i lättfattlig 
skriven text.  
 
Eleven förstår tal 
eller skriven text 
som bygger på ge-
mensam erfaren-
het eller allmän 
kunskap.  
 
Eleven urskiljer 
även oförberedd 
det centrala inne-
hållet, nyckelord 
och viktiga detal-
jer. 

och relativt lång-
samt tal eller i lätt-
fattlig skriven text. 
 
Eleven förstår tal 
eller skriven text 
som bygger på ge-
mensam erfaren-
het eller allmän 
kunskap. 
 
Eleven urskiljer 
även utan förbere-
delse det centrala 
innehållet, nyck-
elord och viktiga 
detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå 
A1.2 

Kunskapsnivå 
A2.1 

Kunskapsnivå 
A2.2 

Kunskapsnivå 
A2.2/B1.1 

M10 handleda ele-
ven att producera 
texter som hänför 
sig till hens vardag 
och att med hjälp 
av strukturer på en 
grundläggande 
och något mer krä-
vande språkfärdig-
hetsnivå öva sig 

I3 Eleven lär sig att 
uttrycka sig munt-
ligt och skriftligt 
också med hjälp av 
mer krävande 
strukturer och ord-
förråd.  

Förmåga att pro-
ducera texter 

Eleven kan med 
hjälp av ett be-
gränsat uttrycks-
förråd berätta om 
några bekanta och 
för hen viktiga sa-
ker samt skriva 
några korta me-
ningar om inövade 
ämnen.  

Eleven kan med 
enkla meningar 
och ett konkret 
ordförråd berätta 
om vardagliga och 
konkreta saker 
som är viktiga för 
hen.  
 

Eleven kan räkna 
upp och beskriva 
(för åldern typiska) 
saker som ankny-
ter till vardagen 
med hjälp av van-
liga ord, några idi-
omatiska uttryck 
samt grundläg-
gande och ibland 

Eleven kan redo-
göra för det vä-
sentliga angående 
vardagliga ämnen, 
verkliga eller fik-
tiva, som intresse-
rar hen. 
 
Eleven använder 
sig av ett relativt 
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Mål för undervis-
ningen 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  
 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

att producera, 
dela och publicera 
redan tolkade tex-
ter 

 
Eleven uttalar de 
flesta inövade ut-
trycken begripligt.  
 
Eleven behärskar 
ett mycket begrän-
sat ordförråd, 
några situations-
bundna uttryck 
och en del av den 
elementära gram-
matiken. 

Eleven behärskar 
ett lätt förutsäg-
bart ordförråd och 
många centrala 
strukturer. 
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
 

också lite svårare 
strukturer. 
 
Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande ut-
talsregler också i 
andra än inövade 
uttryck. 
 

omfattande ord-
förråd och också 
krävande struk-
turer samt idioma-
tiska uttryck. 
 
Eleven kan till-
lämpa grundläg-
gande uttalsregler 
också på andra än 
inövade uttryck. 

 

Vieras kieli 
 

Englanti, A-oppimäärä  
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Englannin A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen 
tavoitteisiin.  
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Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saa-
vuttanut englannin A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuo-
siarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-
teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppilasta 
havaitsemaan lä-
hiympäristön ja 
maailman kielelli-
nen ja kulttuurinen 
runsaus sekä eng-
lannin asema glo-
baalin viestinnän 
kielenä 
 
 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan lähiym-
päristönsä ja maail-
man kielellistä ja 
kulttuurista moni-
naisuutta sekä tun-
temaan englannin 
kielen asemaa glo-
baalin viestinnän 
kielenä. 
 
 

Kielellisen ja kult-
tuurisen moninai-
suuden sekä eng-
lannin kielen ase-
man ja merkityksen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin hä-
nen lähiympäristös-
sään tai maail-
massa käytettyjä 
kieliä.   
 
Oppilas osaa antaa 
jonkin esimerkin eri 
englanninkielisten 
maiden kulttuu-
reille tyypillisistä 
asioista. 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa, mitä kieliä hä-
nen lähiympäristös-
sään ja maailmassa 
käytetään.   
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä eri englannin-
kielisten maiden 
kulttuureille tyypil-
lisistä asioista. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkin tilan-
teesta, jossa eng-
lantia käytetään 
globaalin viestinnän 
kielenä. 

Oppilas osaa kertoa 
lähiympäristönsä ja 
maailman kielelli-
sestä runsaudesta. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä eri 
englanninkielisten 
maiden kulttuu-
reille tyypillisistä 
asioista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja millai-
sissa tilanteissa 
englantia käytetään 
globaalin viestinnän 
kielenä. 

Oppilas osaa kertoa 
monipuolisesti lä-
hiympäristönsä ja 
maailman kielellistä 
runsautta. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla eri englannin-
kielisten maiden 
kulttuureille tyypil-
lisiä asioita. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja millai-
sissa tilanteissa 
sekä miksi englan-
tia käytetään glo-
baalin viestinnän 
kielenä. 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 

S1 Oppilas oppii arvos-
tamaan omaa kieli- 

 
Ei käytetä arvosa-
nan 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa 
sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta 
ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia 

ja kulttuuritaus-
taansa sekä maail-
man kielellistä ja 
kulttuurista moni-
naisuutta. Hän op-
pii kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia. 

muodostamisen pe-
rusteena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuksi-
aan osana itsearvi-
ointia. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä tu-
kea oppilaan kielel-
lisen päättelykyvyn 
kehittymistä 
 
 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä yh-
distäviä ja erottavia 
ilmiöitä sekä kehit-
tämään kielellistä 
päättelykykyään. 

Kielellinen päättely 
 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin yhtäläi-
syyden ja eron eng-
lannin kielen ja äi-
dinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista englannin 
kielen ja äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa kielen 
välillä. 
 

Oppilas osaa kertoa 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista englannin 
kielen ja äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa  
kielen välillä. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita. 

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja englannin 
kielen ja äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa kielen 
välillä.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää sopivia kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita.  

T4 ohjata oppilasta 
ymmärtämään, että 
englanniksi on saa-
tavilla runsaasti ai-
neistoa, ja valitse-
maan niistä omaa 
oppimistaan edistä-
vää, sisällöltään ja 
vaikeustasoltaan 
sopivaa aineistoa 

S1 Oppilas oppii löytä-
mään ja valitse-
maan itselle sopi-
vaa ja kiinnostavaa 
englanninkielistä ai-
neistoa. 

Englanninkielisen 
aineiston löytämi-
nen  
 
 

Oppilas osaa antaa 
esimerkin jostakin 
itselleen sopivasta 
englanninkielisestä 
aineistosta.  

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä häntä 
itseään kiinnosta-
vista englanninkieli-
sistä aineistoista. 
 

Oppilas osaa kertoa 
englanninkielisistä 
aineistoista, jotka 
ovat hänelle itsel-
leen sopivia ja jotka 
kiinnostavat häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla englanninkie-
lisiä aineistoja, 
jotka ovat hänelle 
itselleen sopivia ja 
jotka kiinnostavat 
häntä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 
 
 

S2 Oppilas oppii kerto-
maan englannin 
kielen opiskelun ta-
voitteistaan sekä 
tekemään yhteis-
työtä ja toimimaan 
ryhmässä muita 
kannustaen. 
 
 

Englannin kielen 
opiskelun tavoit-
teista kertominen 
ja ryhmässä toimi-
minen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen englannin kie-
len opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja tekee 
yhteistyötä.  
 
 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä englannin kie-
len opiskelun ta-
voitteistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä.  

Oppilas osaa kertoa 
englannin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 
 
 

Oppilas osaa kertoa 
englannin kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan ja kertoa, 
kuinka hän työs-
kentelee saavut-
taakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
monipuolisesti ja 
kannustavasti. 

T6 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta kielenopis-
kelustaan ja kan-
nustaa harjaannut-
tamaan kielitaito-
aan rohkeasti ja 
myös tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
käyttäen sekä ko-
keilemaan, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle par-
haiten 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta eng-
lannin kielen opis-
kelustaan. Hän op-
pii eri tapoja oppia 
kieliä ja hyödyntä-
mään tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
englannin kielen 
taitonsa kehittämi-
sessä sekä käyttä-
mään englannin 
kielen taitoaan roh-
keasti. 

Vastuun ottaminen 
englannin kielen 
opiskelusta ja sopi-
vien kielen op-
pimistapojen löytä-
minen 
 
 

Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta englannin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen englannin 
kieltä ja muita kie-
liä. 
 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
englannin kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen englannin 
kieltä ja muita kie-
liä. 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta englannin 
kielen opiskelus-
taan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen englan-
nin kieltä ja muita 
kieliä. 

Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta eng-
lannin kielen opis-
kelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
oppiakseen englan-
nin kieltä ja muita 
kieliä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T7 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
vuorovaikutusta ai-
hepiiriltään monen-
laisissa tilanteissa 
rohkaisten viestin-
nän jatkumiseen 
mahdollisista kat-
koksista huolimatta 

S3 Oppilas oppii viesti-
mään suullisesti ja 
kirjallisesti eri vies-
tintätilanteissa. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin. 

Oppilas pystyy vaih-
tamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa 
ja jokapäiväisissä ti-
lanteissa sekä toisi-
naan ylläpitämään 
viestintätilannetta. 

Oppilas selviää koh-
talaisesti monenlai-
sista jokapäiväisistä 
viestintätilanteista. 
 
Oppilas pystyy ene-
nevässä määrin ole-
maan aloitteellinen 
viestintätilanteessa. 

T8 rohkaista oppi-
lasta pitämään yllä 
viestintätilannetta 
käyttäen monenlai-
sia viestinnän jatka-
misen keinoja 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, in-
ternet). 
 
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 
merkityksiä asiayh-
teyden, yleistiedon 
tai muun kielitai-
tonsa perusteella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella. 
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään selvennystä 
tai toistoa hyvin 
usein. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään.  
 
Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kie-
lellisiin ilmaisuihin.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
selvennystä melko 
usein. 
 
Oppilas osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään käyt-
täen tarvittaessa 
vakiosanontoja 
pyytäessään tar-
kennusta avainsa-
noista. 
  
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
selvennystä silloin 
tällöin ja käyttää 
esim. lähikäsitettä 
tai yleisempää käsi-
tettä, kun ei tiedä 
täsmällistä käsi-
tettä (koira/eläin 
tai talo/mökki).  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T9 tukea oppilaan 
viestinnän kulttuu-
rista sopivuutta tar-
joamalla mahdolli-
suuksia harjoitella 
monipuolisia sosi-
aalisia tilanteita 

S3 Oppilas oppii käyt-
tämään englannin 
kielelle ja kielialu-
een kulttuureille 
tyypillisiä kohteliai-
suuden ilmauksia. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas selviytyy ly-
hyistä sosiaalisista 
tilanteista. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaita tervehdyk-
siä ja puhuttelu-
muotoja sekä esit-
tää kohteliaasti esi-
merkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia 
ja anteeksipyyntöjä 
ja vastata sellaisiin. 

Oppilas osaa käyt-
tää kieltä yksinker-
taisella tavalla kaik-
kein keskeisimpiin 
tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon 
sekä mielipiteiden 
ja asenteiden asian-
mukaiseen ilmaise-
miseen. 
 
Oppilas pystyy kes-
kustelemaan kohte-
liaasti käyttäen ta-
vanomaisia ilmauk-
sia ja perustason 
viestintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T10 ohjata oppi-
lasta työskentele-
mään vaativuudel-
taan monentasois-
ten puhuttujen ja 
kirjoitettujen teks-
tien parissa käyt-
täen erilaisia ym-
märtämisstrategi-
oita 

 Oppilas oppii ym-
märtämään erilaisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 
hyödyntäen erilai-
sia ymmärtämis-
strategioita. 

Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauksia. 
  
Oppilas tuntee kir-
jainjärjestelmän tai 
hyvin rajallisen 
määrän kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa 

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja 
sekä selkeää pu-
hetta sisältäviä 
tekstejä.  
 
Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien vies-
tien ydinsisällön ja 
tekstin 

Oppilas pystyy seu-
raamaan hyvin 
summittaisesti sel-
väpiirteisen asiapu-
heen pääkohtia, 
tunnistaa usein ym-
pärillään käytävän 
keskustelun aiheen 
ja ymmärtää pää-
asiat tuttua sanas-
toa sisältävästä 
yleiskielisestä 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

yksinkertaisen tie-
don lyhyestä teks-
tistä.  

pääajatukset tuttua 
sanastoa sisältä-
västä, ennakoita-
vasta tekstistä. 
 
Oppilas pystyy hy-
vin yksinkertaiseen 
päättelyyn asiayh-
teyden tukemana. 

tekstistä tai hi-
taasta puheesta. 
 
Oppilas osaa pää-
tellä tuntematto-
mien sanojen mer-
kityksiä asiayhtey-
destä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T11 tarjota oppi-
laalle mahdollisuuk-
sia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta laaje-
nevasta aihepiiristä 
kiinnittäen huo-
miota myös keskei-
siin rakenteisiin ja 
ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen koh-
dekielen keskeistä 
sanastoa ja keskei-
siä rakenteita. Hän 
oppii ääntämään 
ymmärrettävästi. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja sa-
nontoja.  

Oppilas osaa rajalli-
sen määrän lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja il-
mauksia, keskeistä 
sanastoa ja perus-
tason lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy ker-
tomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoitta-
maan yksinkertaisia 
viestejä. 
 
Oppilas ääntää har-
joitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi.  

Oppilas pystyy ker-
tomaan jokapäiväi-
sistä ja konkreetti-
sista sekä itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksinker-
taisia lauseita ja 
konkreettista sa-
nastoa. 
  
Oppilas osaa hel-
posti ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita. 
 
Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntä-
misen perussään-
töjä muissakin kuin 

Oppilas osaa kuvata 
luettelomaisesti 
(ikäkaudelleen tyy-
pillisiä) jokapäiväi-
seen elämään liitty-
viä asioita käyttäen 
tavallista sanastoa 
ja joitakin idiomaat-
tisia ilmauksia sekä 
perustason raken-
teita ja joskus hiu-
kan vaativampiakin. 
 
Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntä-
misen perussään-
töjä muissakin kuin 
harjoitelluissa il-
mauksissa. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

harjoitelluissa il-
mauksissa. 

 

Muu vieras kieli, A-oppimäärä 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Vieraan kielen A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 
3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuk-
sen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on 
saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainit-
tuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 
muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T1 ohjata oppilasta 
havaitsemaan lä-
hiympäristön ja 
maailman kielelli-
nen ja kulttuurinen 
runsaus sekä opis-
keltavan kielen 
asema siinä 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan lähiym-
päristönsä ja maail-
man kielellistä ja 
kulttuurista moni-
naisuutta sekä tun-
temaan kohdekie-
len asemaa lähiym-
päristössä ja maail-
massa. 

Kielellisen ja kult-
tuurisen moninai-
suuden sekä kohde-
kielen aseman ja 
merkityksen hah-
mottaminen  

Oppilas osaa ni-
metä joitakin hä-
nen lähiympäristös-
sään tai maail-
massa käytettyjä 
kieliä.   
 
Oppilas osaa antaa 
jonkin esimerkin eri 
kohdekielisten mai-
den kulttuureille 
tyypillisistä asioista. 
 
 

Oppilas osaa ker-
toa, mitä kieliä hä-
nen lähiympäristös-
sään ja maailmassa 
käytetään.   
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä eri kohdekielis-
ten maiden kulttuu-
reille tyypillisistä 
asioista. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkin tilan-
teesta, jossa kohde-
kieltä käytetään 
globaalin viestinnän 
kielenä. 

Oppilas osaa kertoa 
lähiympäristönsä ja 
maailman kielelli-
sestä runsaudesta. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä eri 
kohdekielisten mai-
den kulttuureille 
tyypillisistä asioista. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja millai-
sissa tilanteissa 
kohdekieltä käyte-
tään globaalin vies-
tinnän kielenä. 

Oppilas osaa ku-
vailla lähiympäris-
tönsä ja maailman 
kielellistä run-
sautta. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla eri kohdekie-
listen maiden kult-
tuureille tyypillisiä 
asioita. 
 
Oppilas osaa ker-
toa, missä ja millai-
sissa tilanteissa 
sekä miksi kohde-
kieltä käytetään 
globaalin viestinnän 
kielenä. 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 
omaa kieli- ja kult-
tuuritaustaansa 
sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuu-
rista monimuotoi-
suutta ja kohtaa-
maan ihmisiä ilman 
arvottavia ennakko-
oletuksia  

S1 Oppilas oppii arvos-
tamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa sekä maail-
man kielellistä ja 
kulttuurista moni-
naisuutta. Hän op-
pii kohtaamaan ih-
misiä ilman arvotta-
via ennakko-oletuk-
sia. 

 
Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. Op-
pilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä tu-
kea oppilaan kielel-
lisen uteliaisuuden 
ja päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä yh-
distäviä ja erottavia 
ilmiöitä sekä kehit-
tämään kielellistä 
päättelykykyään. 

Kielellinen päättely Oppilas osaa ni-
metä jonkin yhtäläi-
syyden ja eron koh-
dekielen ja äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa kielen 
välillä.  
  

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista kohdekielen 
ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  

Oppilas osaa kertoa 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista kohdekielen 
ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa  
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita.  

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja kohdekie-
len ja äidinkielensä 
tai muun osaa-
mansa kielen vä-
lillä.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää sopivia kielel-
listä päättelyä tuke-
via strategioita.  

T4 ohjata oppilasta 
löytämään kohde-
kielistä aineistoa 

S1 Oppilas oppii löytä-
mään ja valitse-
maan itselle sopi-
vaa ja kiinnostavaa 
kohdekielistä ai-
neistoa. 

Kohdekielisen ai-
neiston löytäminen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkin jostakin 
itselleen sopivasta 
kohdekielisestä ai-
neistosta.  

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä häntä 
kiinnostavista koh-
dekielisistä aineis-
toista. 

Oppilas osaa kertoa 
kohdekielisistä ai-
neistoista, jotka 
ovat hänelle itsel-
leen sopivia ja jotka 
kiinnostavat häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla kohdekielisiä 
aineistoja, jotka 
ovat hänelle itsel-
leen sopivia ja jotka 
kiinnostavat häntä. 

Kielenopiskelutaidot 

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 

S2 Oppilas oppii kerto-
maan kohdekielen 
opiskelun tavoit-
teistaan sekä teke-
mään yhteistyötä ja 
toimimaan ryh-
mässä muita kan-
nustaen. 

Kohdekielen opis-
kelun tavoitteista 
kertominen ja ryh-
mässä toimiminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen kohdekielen 
opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja tekee 
yhteistyötä.  

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä kohdekielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä. 

Oppilas osaa kertoa 
kohdekielen opis-
kelun tavoitteis-
taan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
kannustavasti. 

Oppilas osaa kertoa 
kohdekielen opis-
kelun tavoitteistaan 
ja siitä, kuinka hän 
työskentelee saa-
vuttaakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteistyötä 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

monipuolisesti ja 
kannustavasti. 

T6 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta kielenopis-
kelustaan ja kan-
nustaa harjaannut-
tamaan kielitaito-
aan rohkeasti ja 
myös tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
käyttäen sekä ko-
keilemaan, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle par-
haiten 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta koh-
dekielen opiskelus-
taan asettamalla 
tavoitteita opiske-
lulleen. Hän oppii 
eri tapoja oppia kie-
liä ja hyödyntä-
mään tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
kohdekielen tai-
tonsa kehittämi-
sessä sekä käyttä-
mään kohdekielen 
taitoaan rohkeasti. 

Vastuun ottaminen 
kohdekielen opis-
kelusta ja  
sopivien kielen op-
pimistapojen löytä-
minen 
 
 

Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta kohdekie-
len opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen kohdekieltä 
ja muita kieliä. 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
kohdekielen opis-
kelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen kohdekieltä 
ja muita kieliä. 

Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta kohdekielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen kohde-
kieltä ja muita kie-
liä. 

Oppilas osaa ottaa 
paljon vastuuta 
kohdekielen opis-
kelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen kohde-
kieltä ja muita kie-
liä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri vies-
tintäkanavia käyt-
täen suullista ja kir-
jallista viestintää ja 
vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii  
viestimään suulli-
sesti ja kirjallisesti 
eri viestintätilan-
teissa. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen vies-
tintäkumppaniin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin.  
   

Oppilas pystyy vaih-
tamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa 
ja jokapäiväisissä ti-
lanteissa sekä toisi-
naan ylläpitämään 
viestintätilannetta. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T8 tukea oppilasta 
kielellisten viestin-
tästrategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita vuo-
rovaikutustilan-
teissa.  

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, in-
ternet). 
 
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 
merkityksiä asiayh-
teyden, yleistiedon 
tai muun kielitai-
tonsa perusteella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään kaik-
kein keskeisimpiin 
sanoihin ja ilmauk-
siin.  
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja. 
 
Oppilas osaa pyytää 
toistamista tai hi-
dastamista.  

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja. 
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään selvennystä 
tai toistoa hyvin 
usein. 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään.  
 
Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kie-
lellisiin ilmaisuihin.  
 
Oppilas joutuu pyy-
tämään toistoa tai 
selvennystä melko 
usein. 
 
Oppilas osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään. 

T9 auttaa oppilasta 
laajentamaan koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien 
ilmausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii käyt-
tämään kohdekie-
lelle ja kielialueen 
kulttuureille tyypil-
lisiä kohteliaisuu-
den ilmauksia. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kaik-
kein yleisimpiä kie-
lelle ominaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilan-
teissa.   

Oppilas selviytyy ly-
hyistä sosiaalisista 
tilanteista. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaita tervehdyk-
siä ja puhuttelu-
muotoja sekä esit-
tää kohteliaasti esi-
merkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ja anteeksipyyntöjä 
ja vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T10 rohkaista oppi-
lasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnosta-
via puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä  

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilaisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 
hyödyntäen erilai-
sia ymmärtämis-
strategioita.  

Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauksia. 
  
Oppilas tuntee kir-
jainjärjestelmän tai 
hyvin rajallisen 
määrän kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
  
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja. 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa yksinkertai-
sen tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja 
sekä selkeää pu-
hetta sisältäviä 
tekstejä. 
 
Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien vies-
tien ydinsisällön ja 
tekstin pääajatuk-
set tuttua sanastoa 
sisältävästä, enna-
koitavasta tekstistä. 
 
Oppilas pystyy hy-
vin yksinkertaiseen 
päättelyyn asiayh-
teyden tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti tilai-
suuksia harjoitella 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 

Oppilas osaa rajalli-
sen määrän lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista pu-
humista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kan-
nalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

kirjallisesti käyttäen 
kohdekielen kes-
keistä sanastoa ja 
keskeisiä raken-
teita. Hän oppii 
ääntämään ymmär-
rettävästi. 

suppeasti käyttäen 
tuttuja sanoja, har-
joiteltuja sanoja ja 
tavallisimpia ope-
teltuja vakioilmai-
suja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
tuttuja erillisiä sa-
noja ja sanontoja. 
 

suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja sa-
nontoja.  

tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lauseen 
harjoitelluista ai-
heista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi.  
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä pe-
ruskieliopin ainek-
sia. 

ilmauksia, keskeistä 
sanastoa ja perus-
tason lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy ker-
tomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoitta-
maan yksinkertaisia 
viestejä ja ääntää 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. 

 

Muu vieras kieli, B1-oppimäärä 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  



92 
 

Vieraan kielen B1-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 
3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuk-
sen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on 
saavuttanut vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä 
mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B1-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppilasta 
jäsentämään käsi-
tystään kaikkien 
osaamiensa kielten 
keskinäisistä suh-
teista  

S1 Oppilas oppii hah-
mottamaan osaa-
miensa ja opiskele-
miensa kielten yh-
täläisyyksiä ja eroja 
sekä kehittämään 
kielitaitoaan. 

Kielten yhtäläisyyk-
sien ja erojen hah-
mottaminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin osaa-
miensa ja opiskele-
miensa kielten yh-
täläisyyksiä ja eroja 
kehittääkseen kieli-
taitoaan. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä osaa-
miensa ja opiskele-
miensa kielten yh-
täläisyyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaitoaan. 

Oppilas osaa kertoa 
osaamiensa ja opis-
kelemiensa kielten 
yhtäläisyyksistä ja 
eroista kehittääk-
seen kielitaitoaan. 

Oppilas osaa ver-
tailla osaamiensa ja 
opiskelemiensa 
kielten yhtäläisyyk-
siä ja eroja kehit-
tääkseen kielitaito-
aan. 

T2 auttaa oppilasta 
hahmottamaan 
opiskeltavan kielen 
asemaa maailmassa 
ja sen levinnei-
syyttä  

S1 Oppilas oppii tunte-
maan kohdekielen 
asemaa, merkitystä 
ja levinneisyyttä 
maailmassa. 
 

Kohdekielen ase-
man, merkityksen 
ja levinneisyyden 
hahmottaminen 
 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin 
maita, joissa kohde-
kieltä puhutaan. 
 
 

Oppilas osaa ni-
metä useimmat 
maat, joissa kohde-
kieltä puhutaan. 
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä kohdekielen 
asemasta. 
 

Oppilas osaa ker-
toa, missä maissa 
kohdekieltä puhu-
taan. 
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin syitä 
kohdekielen ase-
malle, merkityk-
selle ja sille, missä 

Oppilas osaa kuvata 
kohdekielen levin-
neisyyttä maail-
massa. 
 
Oppilas osaa kertoa 
kohdekielen ase-
masta, merkityk-
sestä ja siitä, missä 
tilanteissa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tilanteissa kohde-
kieltä käytetään 
viestinnän kielenä. 

kohdekieltä käyte-
tään viestinnän kie-
lenä. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
viestinnällisiä taito-
jaan sallivassa opis-
keluilmapiirissä 
sekä ottamaan vas-
tuuta opiskelustaan 
ja arvioimaan osaa-
mistaan 

S2 Oppilas oppii käyt-
tämään viestinnälli-
siä taitoja yhdessä 
muiden kanssa sekä 
käyttämään tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa kehittääkseen 
kohdekielen taito-
aan. Hän oppii otta-
maan vastuuta koh-
dekielen opiskelus-
taan ja arvioimaan 
osaamistaan. 

Viestinnällisten tai-
tojen käyttäminen, 
sopivien oppimista-
pojen löytäminen ja 
vastuun ottaminen 
kohdekielen opis-
kelusta 
 

Oppilas osaa käyt-
tää jotakin viestin-
nällistä taitoa yh-
dessä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa oppiak-
seen kohdekieltä. 
 
Oppilas ottaa ohjat-
tuna jonkin verran 
vastuuta kohdekie-
len opiskelustaan. 

Oppilas osaa käyt-
tää joitakin viestin-
nällisiä taitoja yh-
dessä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen kohdekieltä. 
 
Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 
kohdekielen opis-
kelustaan.  
 

Oppilas osaa käyt-
tää viestinnällisiä 
taitoja yhdessä 
muiden kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen kohde-
kieltä.  
 
Oppilas ottaa 
melko paljon vas-
tuuta kohdekielen 
opiskelustaan. 
 

Oppilas osaa käyt-
tää viestinnällisiä 
taitoja monipuoli-
sesti yhdessä mui-
den kanssa.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edistä-
viä tapoja, mukaan 
lukien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
oppiakseen kohde-
kieltä. 
 
Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta kohde-
kielen opiskelus-
taan. 

T4 rohkaista oppi-
lasta näkemään 
opiskeltavan kielen 
taito tärkeänä 
osana jatkuvaa op-
pimista ja oman 
kielivarannon 

S2 Oppilas oppii ym-
märtämään kohde-
kielen taidon mer-
kityksen osana 
omaa kielivarantoa 
ja jatkuvaa oppi-
mista. Hän oppii 

Kohdekielen taidon 
merkityksen hah-
mottaminen osana 
omaa kielivarantoa 
ja jatkuvaa oppi-
mista sekä kohde-
kielisten 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä kohdekielen 
taidon merkityk-
sestä. 
 

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä kohdekielen 
taidon merkityk-
sestä. 
 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä kohde-
kielen taidon mer-
kityksestä osana 
omaa elämää ja 
kielivarannon kar-
tuttamista. 

Oppilas osaa kertoa 
kohdekielen taidon 
merkityksestä 
osana omaa elä-
mää, kielivarannon 
kartuttamista ja jat-
kuvaa oppimista. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

karttumista ja roh-
kaista löytämään ja 
hyödyntämään 
kohdekielisiä ai-
neistoja myös kou-
lun ulkopuolella  

löytämään ja hyö-
dyntämään kohde-
kielisiä toimintaym-
päristöjä. 

toimintaympäristö-
jen löytäminen ja 
hyödyntäminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin kohde-
kielisen toimin-
taympäristön. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin koh-
dekielisiä toimin-
taympäristöjä. 

 
Oppilas osaa kertoa 
omaa oppimistaan 
hyödyttävistä koh-
dekielisistä toimin-
taympäristöistä. 

 
Oppilas osaa ver-
tailla omaa oppi-
mistaan hyödyttä-
viä kohdekielisiä 
toimintaympäris-
töjä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa Taitotaso esi-A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T5 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
erilaisia, erityisesti 
suullisia viestintäti-
lanteita 

S3 Oppilas oppii viesti-
mään erilaisissa 
viestintätilanteissa. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa  

Oppilas selviytyy 
ohjattuna ja viestin-
täkumppanin tuke-
mana jostakin kaik-
kein yleisimmin 
toistuvasta ja rutii-
ninomaisesta vies-
tintätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen vies-
tintäkumppaniin.  

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin.  

T6 rohkaista oppi-
lasta käyttämään 
viestinsä perille 
saamiseksi monen-
laisia, myös ei-kie-
lellisiä keinoja ja 
pyytämään tarvitta-
essa toistoa ja hi-
dastusta 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita vies-
tinsä perille saa-
miseksi. 
 
 
 

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
erittäin paljon apu-
keinoja (esim. 
eleet, piirtäminen, 
sanastot, internet) 
osallistuessaan 
viestintään. 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, in-
ternet). 
 
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 
merkityksiä asiayh-
teyden, yleistiedon 
tai muun kielitai-
tonsa perusteella. 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään kaik-
kein keskeisimpiin 
sanoihin ja ilmauk-
siin. 
 
Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
ja osaa pyytää tois-
tamista tai hidasta-
mista. 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein sa-
nallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella mini-
mipalautteella.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

 
Oppilas joutuu pyy-
tämään selvennystä 
tai toistoa hyvin 
usein. 

T7 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
erilaisia kohteliai-
suuden ilmauksia 

S3 Oppilas oppii erilai-
sia kohteliaisuuden 
ilmauksia. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus 

Oppilas osaa käyt-
tää jotakin kielelle 
ja kulttuurille tyy-
pillisimpiä, rutiinin-
omaisia kohteliai-
suuden ilmauksia 
(tervehtiminen, hy-
västely, kiittämi-
nen).  

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kaik-
kein yleisimpiä kie-
lelle ominaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa.  

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso esi-A1.1 Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T8 rohkaista oppi-
lasta ottamaan sel-
vää tilanneyhtey-
den avulla helposti 
ennakoitavasta ja 
ikätasolleen sopi-
vasta puheesta tai 
kirjoitetusta teks-
tistä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilaisia 
puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä.  

Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää 
ohjattuna joitakin 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja. 
 
Oppilas tuntee hy-
vin rajallisen mää-
rän kohdekielen kir-
joitusmerkkejä. 

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauksia. 
  
Oppilas tuntee kir-
jainjärjestelmän tai 
hyvin rajallisen 
määrän kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
 
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja. 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana.  
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

yksinkertaisen tie-
don lyhyestä teks-
tistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso esi-A1.1 Taitotaso A.1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 

T9 tarjota oppi-
laalle runsaasti tilai-
suuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa 
hyvin pienimuo-
toista puhumista ja 
kirjoittamista 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen ruot-
sin kielen keskeistä 
sanastoa ja keskei-
siä rakenteita. Hän 
oppii ääntämään 
ymmärrettävästi. 

Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas osaa ohjat-
tuna sanoa ja kir-
joittaa joitakin eril-
lisiä sanoja ja lau-
seita, jotka liittyvät 
esimerkiksi itsestä, 
perheestä ja vapaa-
ajasta kertomiseen. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin sanoja ym-
märrettävästi.  

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja sa-
nontoja. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan ohjatusti 
joistakin tutuista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa.  
 
Oppilas osaa kirjoit-
taa joitakin sanoja 
ja lauseita.  
 
Oppilas ääntää har-
joiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. 
  
Oppilas osaa hyvin 
suppean perussa-
naston, muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja perus-
kieliopin aineksia. 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa 
sekä kirjoittaa muu-
taman lyhyen lau-
seen harjoitelluista 
aiheista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat harjoitel-
lut ilmaisut ymmär-
rettävästi. 
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston ja 
muutaman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen sekä pe-
ruskieliopin ainek-
sia.  
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Saamen kieli, A-oppimäärä  
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6  
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas itsearvioi oppimistaan ja saa vertaispalautetta. Oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, voivat myös osoittaa osaamistaan, kun arviointi on monipuolista.   
  
Saamen kielen A-oppimäärän sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 
3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuk-
sen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää saamen kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on 
saavuttanut saamen kielen A-oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-
nittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy saamen kielen A-oppimäärän lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet. Vuorovaikutuksessa toimimisen, tekstien tulkintataitojen ja tekstien tuottamistaitojen arviointi perustuu Eu-
rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 virittää oppilaan 
kiinnostus lähiym-
päristön, saame-
laisalueen, Suo-
men ja Pohjoismai-
den kielellistä ja 
kulttuurista 

S1 Oppilas oppii tun-
temaan lähiympä-
ristönsä, saame-
laisalueen, Suo-
men ja Pohjoismai-
den kielellistä ja 
kulttuurista 

 Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

runsautta kohtaan 
ja herättää oppi-
laassa kiinnostusta 
hänen omaa kieli- 
ja kulttuuritaus-
taansa kohtaan 

moninaisuutta. 
Hän oppii kiinnos-
tumaan omasta 
kieli- ja kulttuuri-
taustastaan. 
 

T2 motivoida oppi-
lasta arvostamaan 
saamen kielten 
asemaa alkuperäis-
kansan kielinä sekä 
tutustuttaa oppi-
lasta paikalliseen, 
elävään saamelais-
kulttuuriin 

S1 Oppilas oppii hah-
mottamaan saa-
men kielten ase-
man ja merkityk-
sen alkuperäiskan-
san kielinä sekä 
tuntemaan paikal-
lista, elävää saa-
melaiskulttuuria.  

Saamen kielten 
aseman ja merki-
tyksen hahmotta-
minen alkuperäis-
kansan kielinä sekä 
paikallisen, elävän 
saamelaiskulttuu-
rin tunteminen 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin saa-
men kieliä. 
 
Oppilas osaa antaa 
jonkun esimerkin 
paikalliselle, elä-
välle saamelais-
kulttuurille tyypilli-
sistä asioista. 
  

Oppilas osaa ni-
metä joitakin saa-
melaisalueella pu-
huttuja saamen 
kieliä. 
 
Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä paikalliselle, 
elävälle saamelais-
kulttuurille tyypilli-
sistä asioista. 
 

Oppilas osaa ker-
toa, miksi Suo-
messa puhutaan 
saamea ja tuntee 
saamen kielten 
moninaisuutta. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä paikal-
liselle, elävälle saa-
melaiskulttuurille 
tyypillisistä asi-
oista. 

Oppilas osaa ker-
toa, miksi saame-
laisalueella puhu-
taan saamea.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla saamen kiel-
ten moninaisuutta. 
 
Oppilas osaa ver-
tailla paikalliselle, 
elävälle saamelais-
kulttuurille tyypilli-
siä asioita. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kie-
liä yhdistäviä ja 
erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppi-
laan kielellisen ute-
liaisuuden ja päät-
telykyvyn kehitty-
mistä 

S2 Oppilas oppii tun-
nistamaan kieliä 
yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä 
kehittämään kielel-
listä päättelykyky-
ään. 
 

Kielellinen päättely Oppilas osaa ni-
metä jonkin yhtä-
läisyyden ja eron 
saamen kielten ja 
äidinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen välillä. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtä-
läisyyksistä ja 
eroista saamen 
kielten ja äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa kielen 
välillä. 

Oppilas osaa ker-
toa yhtäläisyyk-
sistä ja eroista saa-
men kielten ja äi-
dinkielensä tai 
muun osaamansa 
kielen välillä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä joitakin 

Oppilas osaa ver-
tailla yhtäläisyyksiä 
ja eroja saamen 
kielten ja äidinkie-
lensä tai muun 
osaamansa kielen 
välillä.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää sopivia 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kielellistä päättelyä 
tukevia strategi-
oita. 

kielellistä päättelyä 
tukevia strategi-
oita.  

T4 ohjata oppilasta 
löytämään kohde-
kielistä aineistoa 

S1 Oppilas oppii löy-
tämään ja valitse-
maan itselle sopi-
vaa ja kiinnostavaa 
saamenkielistä ai-
neistoa. 

Saamenkielisen ai-
neiston löytämi-
nen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkin jostakin 
itselleen sopivasta 
saamenkielisestä 
aineistosta. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä itse-
ään kiinnostavista 
saamenkielisistä 
aineistoista. 

Oppilas osaa ker-
toa saamenkieli-
sistä aineistoista, 
jotka ovat hänelle 
itselleen sopivia ja 
jotka kiinnostavat 
häntä. 

Oppilas osaa ver-
tailla saamenkieli-
siä aineistoja, jotka 
ovat hänelle itsel-
leen sopivia ja 
jotka kiinnostavat 
häntä. 

Kielenopiskelutaidot  

T5 tutustua yh-
dessä opetuksen 
tavoitteisiin ja 
luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yh-
dessä oppiminen 

S2 Oppilas oppii ker-
tomaan saamen 
kielen opiskelun 
tavoitteistaan sekä 
tekemään yhteis-
työtä ja toimimaan 
ryhmässä muita 
kannustaen. 

Saamen kielen 
opiskelun tavoit-
teista kertominen 
ja ryhmässä toimi-
minen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin tavoit-
teen saamen kie-
len opiskelulleen. 
 
Oppilas osallistuu 
toisinaan ryhmän 
toimintaan ja te-
kee yhteistyötä.  

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerk-
kejä saamen kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä. 
 

Oppilas osaa ker-
toa saamen kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä kannusta-
vasti. 
 

Oppilas osaa ker-
toa saamen kielen 
opiskelun tavoit-
teistaan ja siitä, 
kuinka hän työs-
kentelee saavut-
taakseen tavoit-
teensa. 
 
Oppilas osallistuu 
ryhmän toimintaan 
ja tekee yhteis-
työtä monipuoli-
sesti ja kannusta-
vasti. 

T6 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 

S2 Oppilas oppii otta-
maan vastuuta 

Vastuun ottaminen 
saamen kielen 

Oppilas ottaa oh-
jattuna vastuuta 

Oppilas ottaa jon-
kin verran vastuuta 

Oppilas ottaa 
melko paljon 

Oppilas ottaa pal-
jon vastuuta 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

omasta kielenopis-
kelustaan ja kan-
nustaa harjaannut-
tamaan kielitaito-
aan rohkeasti ja 
myös tieto- ja vies-
tintäteknologiaa 
käyttäen sekä ko-
keilemaan, millai-
set tavat oppia kie-
liä sopivat hänelle 
parhaiten 

saamen kielen 
opiskelustaan. Hän 
oppii eri tapoja op-
pia kieliä ja hyö-
dyntämään tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa saamen kielen 
taitonsa kehittämi-
sessä sekä käyttä-
mään saamen kie-
len taitoaan rohke-
asti. 

opiskelusta ja sopi-
vien kielen op-
pimistapojen löy-
täminen 
  

saamen kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää jotakin tapaa, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen saamen 
kieltä ja muita kie-
liä.  

saamen kielen 
opiskelustaan. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää joitakin tapoja, 
mukaan lukien 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa, oppi-
akseen saamen 
kieltä ja muita kie-
liä.  

vastuuta saamen 
kielen opiskelusta. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää useita oppimis-
taan edistäviä ta-
poja, mukaan lu-
kien tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, 
oppiakseen saa-
men kieltä. 

saamen kielen 
opiskelusta. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
oppimistaan edis-
täviä tapoja, mu-
kaan lukien tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa, oppiakseen 
saamen kieltä ja 
muita kieliä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T7 järjestää oppi-
laalle tilaisuuksia 
harjoitella eri vies-
tintäkanavia käyt-
täen suullista ja 
kirjallista viestintää 
ja vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii vies-
timään suullisesti 
ja kirjallisesti eri 
viestintätilanteissa. 

Vuorovaikutus eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti vies-
tintäkumppanin 
tukemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin toistu-
vasta ja rutiinin-
omaisesta viestin-
tätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti ylei-
simmin toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen vies-
tintäkumppaniin. 

Oppilas selviytyy 
monista rutiinin-
omaisista viestin-
tätilanteista tukeu-
tuen joskus viestin-
täkumppaniin. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan ajatuk-
sia tai tietoja tu-
tuissa ja jokapäi-
väisissä tilanteissa 
sekä toisinaan yllä-
pitämään viestin-
tätilannetta. 

T8 tukea oppilasta 
kielellisten viestin-
tästrategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-
dyntämään viestin-
tästrategioita vuo-
rovaikutustilan-
teissa.  

Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piirtä-
minen, sanastot, 
internet). 
 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein keskeisim-
piin sanoihin ja il-
mauksiin.  
 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä 
usein apukeinoja.  
 
Oppilas osaa rea-
goida suppein 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään.  
 
Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kie-
lellisiin ilmaisuihin.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas osaa jos-
kus arvailla tai pää-
tellä yksittäisten 
sanojen merkityk-
siä asiayhteyden, 
yleistiedon tai 
muun kielitaitonsa 
perusteella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko ym-
märtänyt.  

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja. 
 
Oppilas osaa pyy-
tää toistamista tai 
hidastamista. 

sanallisin ilmauk-
sin, pienin elein 
(esim. nyökkää-
mällä), äännähdyk-
sin tai muunlaisella 
minimipalaut-
teella.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään selven-
nystä tai toistoa 
hyvin usein. 

 
Oppilas joutuu 
pyytämään toistoa 
tai selvennystä 
melko usein. 
 
Oppilas osaa jon-
kin verran soveltaa 
viestintäkumppa-
nin ilmaisuja 
omassa viestinnäs-
sään. 

T9 auttaa oppilasta 
laajentamaan koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien 
ilmausten tunte-
mustaan 

S3 Oppilas oppii käyt-
tämään saamen 
kielelle ja kielialu-
een kulttuureille 
tyypillisiä kohteliai-
suuden ilmauksia. 

Viestinnän kulttuu-
rinen sopivuus 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kie-
lelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (tervehti-
minen, hyvästely, 
kiittäminen) joissa-
kin kaikkein rutii-
ninomaisimmissa 
sosiaalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää muutamia kaik-
kein yleisimpiä kie-
lelle ominaisia koh-
teliaisuuden il-
mauksia rutiinin-
omaisissa sosiaali-
sissa kontakteissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilan-
teissa.   

Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. 
 
Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä koh-
teliaita tervehdyk-
siä ja puhuttelu-
muotoja sekä esit-
tää kohteliaasti 
esimerkiksi pyyn-
töjä, kutsuja, eh-
dotuksia ja anteek-
sipyyntöjä ja vas-
tata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T10 rohkaista oppi-
lasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopi-
via ja itseään kiin-
nostavia puhuttuja 
ja kirjoitettuja 
tekstejä 

S3 Oppilas oppii ym-
märtämään erilai-
sia puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-
taidot 

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitettuja 
sanoja ja ilmauk-
sia. 
 
Oppilas tuntee kir-
jainjärjestelmän tai 
hyvin rajallisen 
määrän kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista kirjoitet-
tua tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
  
Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja. 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tut-
tua sanastoa ja il-
maisuja sisältävää 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tuke-
mana.  
 
Oppilas pystyy löy-
tämään tarvitse-
mansa yksinkertai-
sen tiedon lyhy-
estä tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua 
sanastoa ja ilmai-
suja sekä selkeää 
puhetta sisältäviä 
tekstejä. 
 
Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien vies-
tien ydinsisällön ja 
tekstin pääajatuk-
set tuttua sanastoa 
sisältävästä, enna-
koitavasta teks-
tistä. 
 
Oppilas pystyy hy-
vin yksinkertaiseen 
päättelyyn asiayh-
teyden tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T11 tarjota oppi-
laalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoi-
tella ikätasolle so-
pivaa pienimuo-
toista puhumista ja 

S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan itseään 
suullisesti ja kirjal-
lisesti käyttäen 
saamen kielen kes-
keistä sanastoa ja 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
tuttuja sanoja, har-
joiteltuja sanoja ja 

Oppilas osaa il-
maista itseään pu-
heessa hyvin sup-
peasti käyttäen 
harjoiteltuja 

Oppilas pystyy ker-
tomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 

Oppilas osaa rajal-
lisen määrän ly-
hyitä, ulkoa ope-
teltuja ilmauksia, 
keskeistä sanastoa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kirjoittamista kiin-
nittäen huomiota 
myös ääntämiseen 
ja tekstin sisällön 
kannalta oleelli-
simpiin rakentei-
siin 

keskeisiä raken-
teita. Hän oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

tavallisimpia ope-
teltuja vakioilmai-
suja.  
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
tuttuja erillisiä sa-
noja ja sanontoja. 

sanoja ja opetel-
tuja vakioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää joi-
takin harjoiteltuja 
ilmauksia ymmär-
rettävästi ja osaa 
kirjoittaa joitakin 
erillisiä sanoja ja 
sanontoja.  

kirjoittaa muuta-
man lyhyen lau-
seen harjoitelluista 
aiheista. 
  
Oppilas ääntää 
useimmat harjoi-
tellut ilmaisut ym-
märrettävästi. 
 
Oppilas hallitsee 
hyvin suppean pe-
russanaston, muu-
taman tilan-
nesidonnaisen il-
mauksen ja perus-
kieliopin aineksia. 

ja perustason lau-
serakenteita. 
 
Oppilas pystyy ker-
tomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoitta-
maan yksinkertai-
sia viestejä ja ään-
tää harjoitellut il-
maisut ymmärret-
tävästi. 

 

Matematiikka 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3–6   
 
Matematiikan oppimisen arvioimisessa keskeistä on tukea ja edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on 
monipuolista, ja palaute on ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita 
ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. 
Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.  
 
Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esiintuomista puheen, välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena 
ovat tekemisen tapa, ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua.  
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Yhdessä työskennellessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tulosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen 
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.  
  
Matematiikan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennet-
tuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää matematiikan valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut 
matematiikan tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 
4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan matematiikan tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Parem-
man osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi 
sisältyy matematiikan lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.  
  
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. Kriteereitä voidaan hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttöti-
lanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.  
  
Oppilaan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollista-
mista tai vastaavien esimerkkien antamista osaamisen näyttötilanteissa.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Merkitys, arvot, asenteet  

T1 pitää yllä oppi-
laan innostusta ja 
kiinnostusta mate-
matiikkaa kohtaan 
sekä tukea myön-
teistä minäkuvaa ja 
itseluottamusta 

S1–S5 Oppilas oppii tun-
nistamaan, mitkä 
asiat ja opiskeluta-
vat motivoivat 
häntä. Hän pyrkii 
vahvistamaan posi-
tiivista minäku-
vaansa ja itseluot-
tamusta matematii-
kan oppijana. 

 Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilasta oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana itsearvioin-
tia. 

   

Työskentelyn taidot  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan yh-
teyksiä oppimiensa 
asioiden välillä 

S1–S5 Oppilas havaitsee 
oppimiensa asioi-
den välisiä yhteyk-
siä. Hän osaa ku-
vailla ja selittää ha-
vaintojaan. 

Opittujen asioiden 
yhteydet  

Oppilas havaitsee 
ohjattuna oppi-
miensa asioiden vä-
lisiä yhteyksiä.  

Oppilas havaitsee 
oppimiensa asioi-
den välisiä yhteyk-
siä ja antaa ohjat-
tuna esimerkkejä.  

Oppilas tunnistaa ja 
antaa esimerkkejä 
oppimiensa asioi-
den välisistä yh-
teyksistä. 

Oppilas osaa ku-
vailla ja selittää, 
mistä hänen oppi-
miensa asioiden vä-
liset yhteydet joh-
tuvat.  

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään taito-
aan esittää kysy-
myksiä ja tehdä pe-
rusteltuja päätel-
miä havaintojensa 
pohjalta 

S1–S5 Oppilas esittää ky-
symyksiä ja osaa 
tehdä perusteltuja 
päätelmiä havain-
tojensa pohjalta. 

Kysymysten esittä-
minen ja päättely-
taidot  

Oppilas havaitsee, 
mihin tarvitsee 
apua. 
 
Oppilas osaa ohjat-
tuna tehdä havain-
toja ja koota tietoa 
tehdäkseen päätel-
miä.  

Oppilas harjoittelee 
matemaattisten ky-
symysten esittä-
mistä. 
 
Oppilas osaa ohjat-
tuna esittää perus-
teluja päätelmil-
leen.   

Oppilas osaa esittää 
opiskeltavaan ai-
heeseen liittyviä ky-
symyksiä. 
 
Oppilas antaa pe-
rusteluja päätelmil-
leen.  

Oppilas esittää 
opiskeltavaa ai-
hetta tukevia kysy-
myksiä.  
 
Oppilas osaa esittää 
selkeitä perusteluja 
päätelmille.  

T4 kannustaa oppi-
lasta esittämään 
päättelyään ja rat-
kaisujaan muille 
konkreettisin väli-
nein, piirroksin, 
suullisesti ja kirjalli-
sesti myös tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen 

S1–S5 Oppilas esittää 
päättelyään ja rat-
kaisujaan eri ilmai-
sukeinoja käyttäen. 

Ratkaisujen ja pää-
telmien esittämi-
nen 

Oppilas pystyy ker-
tomaan päättelys-
tään ja esittää rat-
kaisujaan ohjattuna 
jollakin ilmaisukei-
nolla.  

Oppilas esittää 
päättelyään ja rat-
kaisujaan jollakin il-
maisukeinolla.  

Oppilas esittää 
päättelyään ja rat-
kaisujaan tarvitta-
essa toisella ilmai-
sukeinolla. 

Oppilas esittää 
päättelyään ja rat-
kaisujaan tilantee-
seen sopivalla il-
maisukeinolla.  

T5 ohjata ja tukea 
oppilasta ongel-
manratkaisutaito-
jen kehittämisessä 

S1–S5 Oppilas käyttää eri 
strategioita ongel-
manratkaisussa. 

Ongelmanratkaisu-
taidot 

Oppilas osaa ohjat-
tuna käyttää jota-
kin tapaa ongelman 
ratkaisemiseksi.  

Oppilas kokeilee oi-
keaa lopputulok-
seen johtavaa ta-
paa ongelman rat-
kaisemiseksi. 

Oppilas osaa valita 
ja käyttää toimivaa 
ratkaisutapaa on-
gelman ratkaise-
miseksi.  

Oppilas osaa arvi-
oida ratkaisuta-
pansa toimivuutta 
ja tehokuutta.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T6 ohjata oppilasta 
kehittämään taito-
aan arvioida ratkai-
sun järkevyyttä ja 
tuloksen mielek-
kyyttä 

S1–S5 Oppilas arvioi rat-
kaisun järkevyyttä 
ja tuloksen mielek-
kyyttä. 

Taito arvioida rat-
kaisua  

Oppilas osaa ohjat-
tuna hahmottaa 
saadun tuloksen 
järkevyyttä.  

Oppilas pohtii tu-
loksen mielekkyyttä 
ja arvioi ohjattuna 
ratkaisuaan. 

Oppilas tarkastelee 
kriittisesti ratkaisu-
aan ja tuloksen 
mielekkyyttä. 

Oppilas arvioi ja pe-
rustelee ratkaisua 
sekä tuloksen mie-
lekkyyttä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  

T7 ohjata oppilasta 
käyttämään ja ym-
märtämään mate-
maattisia käsitteitä 
ja merkintöjä  

S1–S5 Oppilas käyttää ja 
ymmärtää mate-
maattisia käsitteitä 
ja merkintöjä. 

Matemaattisten kä-
sitteiden ymmärtä-
minen ja käyttö  

Oppilas tunnistaa 
ohjattuna mate-
maattisia käsitteitä 
ja harjoittelee mer-
kintöjä. 

Oppilas tuntee ma-
tematiikan käsit-
teitä ja käyttää pää-
sääntöisesti oikeita 
merkintöjä. 

Oppilas käyttää ma-
temaattisia käsit-
teitä ja oikeita mer-
kintöjä.  
 

Oppilas ymmärtää 
ja käyttää oikeita 
käsitteitä ja merkin-
töjä.  

T8 tukea ja ohjata 
oppilasta vahvista-
maan ja laajenta-
maan ymmärrys-
tään kymmenjärjes-
telmästä  

S2 Oppilas ymmärtää 
kymmenjärjestel-
män periaatteen. 
 
 

Kymmenjärjestel-
män ymmärtämi-
nen 

Oppilas erottaa toi-
sistaan kokonaislu-
kujen suuruusluok-
kia ja tunnistaa oh-
jattuna desimaalilu-
vun lukuyksiköt. 

Oppilas osaa ni-
metä desimaalilu-
vusta lukuyksiköt ja 
käyttää kymmen-
järjestelmää luon-
nollisten lukujen 
laskutoimituksissa.  

Oppilas hyödyntää 
kymmenjärjestel-
mää paikkajärjes-
telmänä laskutoimi-
tuksissa.  

Oppilas ymmärtää 
kymmenjärjestel-
män olevan yksi 
paikkajärjestel-
mistä. 

T9 tukea oppilasta 
lukukäsitteen kehit-
tymisessä positiivi-
siin rationaalilukui-
hin ja negatiivisiin 
kokonaislukuihin 

S2 Oppilas ymmärtää 
positiivisen ratio-
naaliluvun ja nega-
tiivisen kokonaislu-
vun käsitteet ja 
prosenttiluvun yh-
teyden murtolu-
kuun. 

Lukukäsite Oppilas osaa aset-
taa negatiiviset lu-
vut suuruusjärjes-
tykseen ja ohjat-
tuna vertailee mur-
tolukujen suuruuk-
sia.  

Oppilas osaa aset-
taa murtolukuja 
suuruusjärjestyk-
seen ja osaa antaa 
esimerkkejä nega-
tiivisten lukujen 
käytöstä.  

Oppilas osaa käyt-
tää positiivisia ra-
tionaalilukuja ja ne-
gatiivisia kokonais-
lukuja laskutoimi-
tuksissa. 

Oppilas käyttää po-
sitiivisia rationaali-
lukuja ja negatiivi-
sia kokonaislukuja 
osana ongelman-
ratkaisua.  
 

T10 opastaa oppi-
lasta saavuttamaan 

S2 Oppilas laskee suju-
vasti päässä ja 

Laskutaidot ja pe-
ruslaskutoimitusten 

Oppilas laskee pe-
ruslaskutoimituksia 

Oppilas laskee use-
amman kuin yhden 

Oppilas laskee suju-
vasti useita 

Oppilas osaa käyt-
tää monipuolisesti 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

sujuva laskutaito 
päässä ja kirjalli-
sesti hyödyntäen 
laskutoimitusten 
ominaisuuksia 

kirjallisesti hyödyn-
täen laskutoimitus-
ten ominaisuuksia. 

ominaisuuksien 
hyödyntäminen 

kahdella luonnolli-
sella luvulla.  

laskutoimituksen si-
sältäviä laskutoimi-
tuksia luonnollisilla 
luvuilla ja osaa oh-
jattuna hajottaa lu-
vut laskun kannalta 
helpompaan muo-
toon. 

laskulausekkeita si-
sältäviä laskuja ja 
osaa hajottaa luvut 
laskun kannalta 
helpompaan muo-
toon. 

erilaisia laskuta-
poja. 

T11 ohjata oppi-
lasta havainnoi-
maan ja kuvaile-
maan kappaleiden 
ja kuvioiden geo-
metrisia ominai-
suuksia sekä tutus-
tuttaa oppilas geo-
metrisiin käsittei-
siin 

S4 Oppilas havainnoi 
ja kuvailee kappa-
leiden ja kuvioiden 
geometrisia omi-
naisuuksia ja tuntee 
geometrian perus-
käsitteet sekä tun-
tee suoran ja pis-
teen suhteen sym-
metriat. 

Geometrian käsit-
teet ja geometris-
ten ominaisuuksien 
havainnointi 

Oppilas tunnistaa ja 
nimeää yleisimmät 
geometriset kuviot 
ja kappaleet sekä 
niiden osat.  
 
Oppilas osaa piirtää 
yleisimmät geomet-
riset kuviot.  

Oppilas havainnoi 
ja kuvailee pisteen, 
janan, suoran ja 
kulman välisiä yh-
teyksiä.  
 
Oppilas tunnistaa 
suoran suhteen 
symmetrisiä kuvi-
oita.  
 
Oppilas osaa ohjat-
tuna suurentaa tai 
pienentää kuviota. 
 
Oppilas osaa mer-
kitä annetun pis-
teen koordinaatis-
toon.  

Oppilas havainnoi 
ja kuvailee kuvioi-
den ja kappaleiden 
ominaisuuksia. 
 
Oppilas piirtää pis-
teen tai suoran 
suhteen symmetri-
siä kuvioita koordi-
naatistoa hyödyn-
täen.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää annettua mitta-
kaavaa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kuvioiden ja 
kappaleiden omi-
naisuuksia ongel-
manratkaisussa.  
 
Oppilas osaa piirtää 
pienennöksiä ja 
suurennoksia kuvi-
oista ja määrittää 
mittakaavan annet-
tujen mittojen poh-
jalta. 

T12 ohjata oppi-
lasta arvioimaan 
mittauskohteen 
suuruutta ja 

S4 Oppilas arvioi mit-
tauskohteen suu-
ruuden ja valitsee 
mittaamiseen 

Mittaaminen  Oppilas suorittaa 
mittauksen anne-
tulla mittavälineellä 
ja ilmoittaa, kuinka 

Oppilas suorittaa 
mittauksen valitse-
mallaan mittaväli-
neellä ja osaa 

Oppilas osaa ha-
vainnoida mittaus-
kohteen suuruutta 
ja valitsee 

Oppilas osaa selit-
tää mittaustuloksen 
tarkkuuteen vaikut-
tavia tekijöitä ja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

valitsemaan mittaa-
miseen sopivan vä-
lineen ja mittayksi-
kön sekä pohti-
maan mittaustulok-
sen järkevyyttä 

sopivan välineen ja 
tuloksen ilmoitta-
miseen sopivan 
mittayksikön. Hän 
arvioi mittaustulok-
sen järkevyyttä. 

monta mittaväli-
neen yksikköä hän 
sai tulokseksi.  
 
Oppilas osaa ohjat-
tuna muuttaa pi-
tuusyksikön toiseksi 
pituusyksiköksi. 

ilmoittaa mittaus-
tuloksen pyyde-
tyssä yksikössä.  
 
Oppilas osaa muut-
taa vetomittojen (l, 
dl, jne.) yksiköitä. 

mittaamiseen sopi-
van välineen.  
 
Oppilas hallitsee 
yleisimmät mittayk-
sikkömuunnokset ja 
pohtii mittaustulok-
sen järkevyyttä.  

valita oikean mit-
tayksikön.  
 
Oppilas osaa muut-
taa pinta-alojen 
mittayksiköitä. 
 
 

T13 ohjata oppi-
lasta laatimaan ja 
tulkitsemaan taulu-
koita ja diagram-
meja sekä käyttä-
mään tilastollisia 
tunnuslukuja sekä 
tarjota kokemuksia 
todennäköisyy-
destä 

S5 Oppilas laatii ja tul-
kitsee taulukoita ja 
diagrammeja sekä 
käyttää tilastollisia 
tunnuslukuja. Hän 
määrittää onko ta-
pahtuma varma, 
mahdollinen vai 
mahdoton.  

Havaintoihin perus-
tuvan jakauman ku-
vailu ja klassinen 
todennäköisyys 

Oppilas osaa taulu-
koida havainnot ja 
lukea pylväsdia-
grammia.  
 
Oppilas osaa poi-
mia taulukosta tai 
diagrammista ylei-
simmän havainnon 
ja ohjattuna laskea 
lukujen keskiarvon. 
 
Oppilas tunnistaa 
varman tapahtu-
man. 

Oppilas osaa tulkita 
erilaisia diagram-
meja. 
 
Oppilas osaa mää-
rittää tyyppiarvon 
ja laskea keskiar-
von. 
 
Oppilas osaa laskea 
kysyttyjen vaihto-
ehtojen lukumää-
rän ja kaikkien vaih-
toehtojen lukumää-
rän.  

Oppilas osaa laatia 
käyttökelpoisen ku-
vailun joko taulu-
kolla tai diagram-
milla.  
 
Oppilas osaa pää-
tellä, mikä vaihto-
ehdoista on toden-
näköisin.  

Oppilas hyödyntää 
taulukoita, dia-
grammeja sekä 
tyyppiarvoa ja kes-
kiarvoa. 
 
Oppilas osaa mää-
rittää tapahtuman 
avulla vastatapah-
tuman.  

T14 innostaa oppi-
lasta laatimaan toi-
mintaohjeita tieto-
koneohjelmina 
graafisessa ohjel-
mointiympäristössä 

S1 Oppilas laatii toi-
mintaohjeen (ohjel-
man) graafisessa 
ohjelmointiympä-
ristössä. 

Ohjelmointi graafi-
sessa ohjelmoin-
tiympäristössä 

Oppilas testaa val-
mista ohjelmaa ja 
tunnistaa, mitä eri 
komennot saavat 
aikaan.  

Oppilas osaa lisätä 
valmiiseen ohjel-
maan ehto- tai tois-
torakenteen sekä 
etsiä ohjelmointi-
virhettä ja korjata 
ohjelmaa. 

Oppilas osaa ohjel-
moida graafisessa 
ohjelmointiympä-
ristössä toimivan 
ohjelman, jossa 
käytetään ehto- ja 
toistorakenteita. 

Oppilas hyödyntää 
graafista ohjel-
mointia ongelman-
ratkaisussa.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida ohjelmaa ja 
muokata sitä 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tiettyyn tarkoituk-
seen käyttökel-
poiseksi. 

 
 

Ympäristöoppi 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3–6   
 
Ympäristöopin osaamisen arvioimisessa keskeistä on tutkimisen ja työskentelyn arviointi ympäristöopin eri tiedonalojen tiedollisen osaamisen arvioinnin ohella. Ympäristö-
opin eri tiedonaloja yhdistetään kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperustansa. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 
Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.   
 
Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohden-
nettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoittei-
siin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut 
ympäristöopin tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 
4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ympäristöopin tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Pa-
remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 
arviointi sisältyy ympäristöopin lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.    
 
Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkokäsityksiä, vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä rohkaistaan kannustamaan toisia oppimisessa. Oppimista ohjataan kysy-
mysten, rakentavan palautteen ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti työskentelytaitojen ja motivaation 
kehittymistä.   
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Merkitys, arvot, asenteet 

T1 synnyttää ja yl-
läpitää oppilaan 
kiinnostusta ym-
päristöön ja ympä-
ristöopin opiske-
luun sekä auttaa 
oppilasta koke-
maan kaikki ympä-
ristöopin tie-
donalat merkityk-
sellisiksi itselleen 

S1–S6 Oppilas ylläpitää 
kiinnostustaan 
ympäristöön ja 
ympäristöopin 
opiskeluun sekä 
kokee kaikki ym-
päristöopin tie-
donalat merkityk-
sellisiksi itselleen. 

 Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. 
Oppilasta ohja-
taan pohtimaan 
kokemuksiaan ym-
päristöopin opis-
kelusta osana 
oman oppimisensa 
arviointia. 

   

T2 ohjata ja kan-
nustaa oppilasta 
asettamaan omia 
opiskelutavoitteita 
ja työskentele-
mään pitkäjäntei-
sesti niiden saa-
vuttamiseksi sekä 
tunnistamaan 
omaa ympäristö-
opin osaamistaan 

S1–S6 Oppilas asettaa 
omia opiskeluta-
voitteita ja työs-
kentelee pitkäjän-
teisesti niiden saa-
vuttamiseksi 
sekä tunnistaa ym-
päristöopin osaa-
mistaan. 

Tavoitteellinen 
työskentely ja op-
pimaan oppiminen 

Oppilas asettaa yk-
sittäisen tavoit-
teen ohjatusti ja 
osallistuu yhtei-
seen työskente-
lyyn. 

Oppilas asettaa 
omia tavoitteitaan 
pienille kokonai-
suuksille ohjatusti 
ja työskentelee 
ohjatusti yhteisten 
tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

Oppilas asettaa 
omia tavoitteitaan 
pienille kokonai-
suuksille ja työs-
kentelee yhteisten 
tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

Oppilas asettaa 
omia tavoitteitaan 
pienille kokonai-
suuksille ja arvioi 
niiden saavutta-
mista sekä työs-
kentelee oma-
aloitteisesti yhteis-
ten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

T3 tukea oppilaan 
ympäristötietoi-
suuden kehitty-
mistä sekä ohjata 
oppilasta 

S1–S6 Oppilas kehittää 
ympäristötietoi-
suuttaan sekä toi-
mii ja vaikuttaa 
ympäristössään ja 

Kestävän kehityk-
sen tiedot ja taidot 

Oppilas antaa esi-
merkin ihmisen ai-
heuttamasta muu-
toksesta ympäris-
tössä. 

Oppilas kuvailee 
esimerkkien avulla 
ympäristön tilaa ja 
mainitsee joitakin 
kestävää 

Oppilas kuvailee 
esimerkkien avulla 
kestävän tulevai-
suuden 

Oppilas antaa pe-
rusteltuja esimerk-
kejä kestävän tule-
vaisuuden raken-
tamista tukevista 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

toimimaan ja vai-
kuttamaan lähiym-
päristössään ja -
yhteisöissään kes-
tävän kehityksen 
edistämiseksi ja 
arvostamaan kes-
tävän kehityksen 
merkitystä itselle 
ja maailmalle 

yhteisöissään kes-
tävän kehityksen 
edistämiseksi. Hän 
ymmärtää kestä-
vän kehityksen 
merkityksen itselle 
ja maailmalle.  

 
Oppilas nimeää 
myönteisiä asioita, 
joita hän voi tehdä 
ympäristön ja yh-
teisön hyväksi. 

tulevaisuutta uh-
kaavia tekijöitä. 
 
Oppilas kuvailee 
keinoja ympäris-
tön ja yhteisön 
vaalimiseksi ja ke-
hittämiseksi sekä 
osallistuu ohja-
tusti yhteiseen 
vaikuttamiseen. 

rakentamista tuke-
via ja uhkaavia te-
kijöitä. 
 
Oppilas kuvailee ja 
tunnistaa erilaisia 
keinoja ympäris-
tön ja yhteisöjen 
vaalimiseen ja ke-
hittämiseen sekä 
osallistuu yhtei-
seen vaikuttami-
seen. 

ja uhkaavista teki-
jöistä. 
 
Oppilas kuvailee 
perustellen erilai-
sia keinoja ympä-
ristön ja yhteisö-
jen vaalimiseen ja 
kehittämiseen 
sekä osallistuu ak-
tiivisesti yhteiseen 
vaikuttamiseen. 

Tutkimisen ja toimimisen taidot 

T4 rohkaista oppi-
lasta muodosta-
maan kysymyksiä 
eri aihepiireistä 
sekä käyttämään 
niitä tutkimusten 
ja muun toimin-
nan lähtökohtana 

S1–S6 Oppilas muodos-
taa kysymyksiä eri 
aihepiireistä ja 
käyttää niitä tutki-
musten ja muun 
toiminnan lähtö-
kohtana. 

Kysymysten muo-
dostaminen 

Oppilas osallistuu 
aiheeseen liitty-
vien kysymyksien 
muodostamiseen 
yhdessä toisten 
kanssa tai hän tun-
nistaa aiheita, joi-
hin voidaan kehit-
tää kysymyksiä. 

Oppilas muodos-
taa ohjatusti kysy-
myksiä, joita voi-
daan yhdessä ke-
hittää tutkimusten 
ja muun toimin-
nan lähtökohdaksi. 

Oppilas muodos-
taa kysymyksiä, 
joita voidaan yh-
dessä kehittää tut-
kimusten ja muun 
toiminnan lähtö-
kohdaksi. 

Oppilas muodos-
taa perusteltuja 
kysymyksiä ja ke-
hittää niitä tutki-
muksen ja muun 
toiminnan lähtö-
kohdaksi. 

T5 ohjata oppi-
lasta suunnittele-
maan ja toteutta-
maan pieniä tutki-
muksia, tekemään 

S1–S6 Oppilas suunnitte-
lee ja toteuttaa 
pieniä tutkimuksia 
sekä tekee havain-
toja ja mittauksia 

Tutkimisen taidot: 
suunnittelu, ha-
vainnointi ja mit-
taukset 

Oppilas osallistuu 
havainnointiin, 
mittaamiseen ja 
tulosten doku-
mentoimiseen ja 

Oppilas suunnitte-
lee ja toteuttaa 
ohjatusti pieniä 
tutkimuksia.  
 

Oppilas suunnitte-
lee ja toteuttaa 
pieniä tutkimuksia 
itsenäisesti tai 

Oppilas suunnitte-
lee ja toteuttaa 
pieniä tutkimuksia 
itsenäisesti ja tu-
kee muita ryhmän 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

havaintoja ja mit-
tauksia monipuoli-
sissa oppimisym-
päristöissä eri ais-
teja ja tutkimus- ja 
mittausvälineitä 
käyttäen 

monipuolisissa op-
pimisympäris-
töissä eri aisteja ja 
tutkimus- ja mit-
tausvälineitä käyt-
täen. 

kertoo näistä ohja-
tusti. 

Oppilas tekee oh-
jatusti havaintoja 
ja mittauksia sekä 
dokumentoi tulok-
sia ohjatusti.  

yhdessä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas tekee ha-
vaintoja ja mit-
tauksia sekä doku-
mentoi tuloksia 
ohjeiden mukai-
sesti. 

jäseniä tarvitta-
essa. 
 
Oppilas tekee ha-
vaintoja ja mit-
tauksia sekä doku-
mentoi tuloksia eri 
oppimisympäris-
töissä tutkimus- ja 
mittausvälineitä 
käyttäen.  

T6 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan syy-seuraus-
suhteita, teke-
mään johtopää-
töksiä tuloksistaan 
sekä esittämään 
tuloksiaan ja tutki-
muksiaan eri ta-
voin 

S1–S6 Oppilas tunnistaa 
syy-seuraussuh-
teita, tekee johto-
päätöksiä tuloksis-
taan sekä esittää 
tuloksiaan ja tutki-
muksiaan eri ta-
voin. 

Tutkimisen taidot: 
johtopäätösten te-
keminen ja tulos-
ten esittäminen 

Oppilas kuvailee 
ohjatusti tehtyä 
tutkimusta ja sen 
tuloksia käyttäen 
tutkimuksessa ke-
rättyä tietoa tai 
tehtyjä havaintoja. 

Oppilas tekee oh-
jatusti yksinkertai-
sia johtopäätöksiä. 
 
Oppilas esittää tu-
loksiaan ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas tunnistaa 
syy-seuraussuh-
teita ja tekee yk-
sinkertaisia johto-
päätöksiä tulok-
sista. 
 
Oppilas esittää tu-
loksiaan selkeästi. 

Oppilas kuvailee 
syy-seuraussuh-
teita ja esittää joh-
topäätöksiä tulok-
sista.  
 
Oppilas esittää tu-
loksiaan ja tutki-
muksiaan eri ta-
voin. 

T7 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään arjen tekno-
logisten sovellus-
ten käyttöä, mer-
kitystä ja toiminta-
periaatteita sekä 
innostaa oppilaita 

S2–S6 Oppilas ymmärtää 
arjen teknologis-
ten sovellusten 
käyttöä, merki-
tystä ja toiminta-
periaatteita sekä 
kokeilee, keksii ja 

Teknologinen 
osaaminen ja yh-
teistyö teknologi-
sessa ongelman-
ratkaisussa 

Oppilas kuvailee 
jonkin arjen tekno-
logisen sovelluk-
sen käyttötarkoi-
tusta. 
 
Oppilas osallistuu 
ohjatusti 

Oppilas antaa joi-
takin esimerkkejä 
arjen teknologis-
ten sovellusten 
käyttötarkoituk-
sista ja toiminta-
periaatteista. 
 

Oppilas kuvailee 
joidenkin arjen 
teknologisten so-
vellusten toiminta-
periaatteita ja an-
taa esimerkkejä 
niiden merkityk-
sestä. 

Oppilas kuvailee ja 
selittää useiden 
teknologisten so-
vellusten toiminta-
periaatteita ja an-
taa esimerkkejä 
niiden käyttökoh-
teista. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 
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arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

kokeilemaan, kek-
simään ja luomaan 
uutta yhdessä toi-
mien 

luo uutta yhdessä 
toimien.  

kokeiluun ja keksi-
miseen ryhmässä. 

Oppilas työskente-
lee ohjatusti ko-
keiluissa ja keksi-
misessä yhdessä 
muiden kanssa. 

 
Oppilas toimii ko-
keiluissa ja keksi-
misessä yhdessä 
muiden kanssa. 

 
Oppilas toimii 
aloitteellisesti ko-
keiluissa ja keksi-
misessä.  
 
Oppilas auttaa tar-
vittaessa muita ko-
keiluissa ja keksi-
misessä. 

T8 kannustaa op-
pilasta edistämään 
hyvinvointia ja tur-
vallisuutta toimin-
nassaan ja lähiym-
päristössään ja oh-
jata oppilasta toi-
mimaan turvalli-
sesti, tarkoituk-
senmukaisesti, 
vastuullisesti ja it-
seään suojellen 

S1–S6 Oppilas edistää hy-
vinvointia ja tur-
vallisuutta toimin-
nassaan ja ympä-
ristössään sekä 
toimii turvallisesti, 
tarkoituksenmu-
kaisesti, vastuulli-
sesti ja itseään 
suojellen. 

Turvallisuuden 
edistäminen ja 
turvataidot 

Oppilas nimeää 
jonkin hyvinvoin-
tiin ja turvallisuu-
teen liittyvän teki-
jän. 
 
Oppilas nimeää 
jonkin toimintata-
van turvallisuuden 
edistämiseksi ja 
turvataitoihin liit-
tyen. 

Oppilas nimeää 
useita hyvinvoin-
tiin ja turvallisuu-
teen liittyviä teki-
jöitä. 
 
Oppilas nimeää 
toimintatapoja 
turvallisuuden 
edistämiseksi ja 
turvataitoihin liit-
tyen ja huomioi 
niitä ohjatusti op-
pimistilanteissa. 

Oppilas kuvailee 
keskeisiä hyvin-
vointiin ja turvalli-
suuteen liittyviä 
tekijöitä esimerk-
kien avulla. 
 
Oppilas kuvailee 
toimintatapoja 
turvallisuuden 
edistämiseksi ja 
turvataitoihin liit-
tyen ja osaa käyt-
tää niitä pääosin 
asianmukaisesti 
oppimistilanteissa.  

Oppilas peruste-
lee, miten keskei-
set tekijät vaikut-
tavat hyvinvointiin 
ja turvallisuuteen. 
 
Oppilas kuvailee ja 
perustelee toimin-
tatapoja turvalli-
suuden edistä-
miseksi ja turvatai-
toihin liittyen ja 
käyttää niitä asi-
anmukaisesti op-
pimistilanteissa. 

T9 ohjata oppi-
lasta tutkimaan ja 
toimimaan sekä 

S2–S6 Oppilas tutkii ja 
toimii sekä liikkuu 
ja retkeilee 

Ympäristössä toi-
miminen ja tutki-
minen 

Oppilas osallistuu 
ulkona oppimiseen 
luonnossa ja 

Oppilas liikkuu, 
retkeilee ja tekee 
havaintoja 

Oppilas liikkuu, 
retkeilee ja tekee 
havaintoja 

Oppilas liikkuu, 
retkeilee ja tekee 
oma-aloitteisesti 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

liikkumaan ja ret-
keilemään luon-
nossa ja rakenne-
tussa ympäristössä 

luonnossa ja ra-
kennetussa ympä-
ristössä. 

rakennetussa ym-
päristössä. 

ohjatusti luon-
nossa ja rakenne-
tussa ympäris-
tössä. 
 
Oppilas osallistuu 
ohjatusti tutki-
muksen tekemi-
seen joko itsenäi-
sesti tai ryhmän 
jäsenenä. 

luonnossa ja ra-
kennetussa ympä-
ristössä. 
 
Oppilas tekee tut-
kimuksia ympäris-
tössä joko itsenäi-
sesti tai ryhmän 
jäsenenä. 

havaintoja luon-
nossa ja rakenne-
tussa ympäris-
tössä. 
 
Oppilas tekee tut-
kimuksia ympäris-
tössä joko itsenäi-
sesti tai ryhmän 
jäsenenä auttaen 
tarvittaessa muita 
ryhmän jäseniä. 

T10 tarjota oppi-
laalle mahdolli-
suuksia harjoitella 
ryhmässä toimi-
mista erilaisissa 
rooleissa ja vuoro-
vaikutustilan-
teissa, innostaa 
oppilasta ilmaise-
maan itseään ja 
kuuntelemaan 
muita sekä tukea 
oppilaan valmiuk-
sia tunnistaa, il-
maista ja säädellä 
tunteitaan 

S1–S6 Oppilas toimii ryh-
mässä erilaisissa 
rooleissa ja vuoro-
vaikutustilan-
teissa, ilmaisee it-
seään ja kuuntelee 
muita. Hän tunnis-
taa, ilmaisee ja 
säätelee tuntei-
taan. 

Vuorovaikutuksen 
taitojen kehittämi-
nen sekä tuntei-
den tunnistaminen 
ja säätely 

Oppilas työskente-
lee erilaisissa ryh-
missä ohjatusti. 
 
Oppilas nimeää 
ohjatusti tuntei-
den ilmaisuun ja 
niiden säätelyyn 
liittyviä keinoja. 

Oppilas työskente-
lee ryhmän anta-
man tehtävän mu-
kaisesti ja antaa 
pyydettäessä toi-
minnasta pa-
lautetta. 
 
Oppilas nimeää 
tunteiden ilmai-
suun ja niiden sää-
telyyn liittyviä kei-
noja. 

Oppilas työskente-
lee yhteisten ta-
voitteiden saavut-
tamiseksi antaen 
ja vastaanottaen 
palautetta. 
 
Oppilas kuvailee 
tunteiden ilmai-
suun ja niiden sää-
telyyn liittyviä kei-
noja. 

Oppilas työskente-
lee vastuullisesti ja 
oma-aloitteisesti 
erilaisissa roo-
leissa antaen, vas-
taanottaen ja hyö-
dyntäen pa-
lautetta. 
 
Oppilas kuvailee 
perustellen tuntei-
den ilmaisuun ja 
niiden säätelyyn 
liittyviä keinoja ja 
soveltaa niitä eri 
tilanteissa ja roo-
leissa. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
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Osaamisen kuvaus 
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Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T11 ohjata oppi-
lasta käyttämään 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa tiedon 
hankinnassa, käsit-
telyssä ja esittämi-
sessä sekä vuoro-
vaikutuksen väli-
neenä vastuulli-
sesti, turvallisesti 
ja ergonomisesti 

S1–S6 Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa tiedon 
hankinnassa, käsit-
telyssä ja esittämi-
sessä sekä vuoro-
vaikutuksen väli-
neenä vastuulli-
sesti, turvallisesti 
ja ergonomisesti. 

Tieto- ja viestintä-
teknologian käyt-
täminen 

Oppilas käyttää 
ohjatusti tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa tiedon han-
kinnassa. 
 
Oppilas osallistuu 
digitaalisen tuo-
toksen tekemiseen 
ja esittämiseen. 
 
Oppilas nimeää 
ohjatusti tieto- ja 
viestintäteknolo-
gian vastuulliseen, 
turvalliseen ja er-
gonomiseen käyt-
töön liittyvän teki-
jän. 

Oppilas käyttää it-
senäisesti tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa tiedon han-
kinnassa. 
 
Oppilas toimii ak-
tiivisesti digitaali-
sen tuotoksen te-
kemisessä ja esit-
tämisessä. 
 
Oppilas nimeää 
tieto- ja viestintä-
teknologian vas-
tuulliseen, turvalli-
seen ja ergonomi-
seen käyttöön liit-
tyviä tekijöitä. 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa eri op-
pimistilanteissa ja 
vuorovaikutuksen 
välineenä. 
 
Oppilas kuvailee 
tieto- ja viestintä-
teknologian vas-
tuullista, turval-
lista ja ergono-
mista käyttöä. 

Oppilas valitsee 
perustellen ja 
käyttää tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa eri oppimisti-
lanteissa ja vuoro-
vaikutuksen väli-
neenä sekä tukee 
muita ryhmän jä-
seniä. 
 
Oppilas kuvailee 
perustellen tieto- 
ja viestintätekno-
logian vastuullista, 
turvallista ja er-
gonomista käyt-
töä. 

Tiedot ja ymmärrys 

T12 ohjata oppi-
lasta hahmotta-
maan ympäristöä, 
ihmisten toimintaa 
ja niihin liittyviä il-
miöitä ympäristö-
opin käsitteiden 
avulla sekä kehit-
tämään 

S1–S6 Oppilas hahmot-
taa ympäristöä, ih-
misten toimintaa 
ja niihin liittyviä il-
miöitä ympäristö-
opin käsitteiden 
avulla. Hän kehit-
tää käsiteraken-
teita 

Käsitteiden käyttö Oppilas tunnistaa 
joitakin ympäristö-
opin tiedonalojen 
käsitteitä ja osaa 
yhdistää niitä ym-
päristöön, ihmisen 
toimintaan ja nii-
hin liittyviin ilmiöi-
hin. 

Oppilas kuvailee 
ympäristöä, ihmi-
sen toimintaa ja 
niihin liittyviä ilmi-
öitä joillakin ym-
päristöopin tie-
donalojen keskei-
sillä käsitteillä. 
 

Oppilas kuvailee 
ympäristöä, ihmi-
sen toimintaa ja 
niihin liittyviä ilmi-
öitä ympäristöopin 
tiedonalojen kes-
keisillä käsitteillä. 
 

Oppilas selittää 
ympäristöä, ihmi-
sen toimintaa ja 
niihin liittyviä ilmi-
öitä ympäristöopin 
tiedonalojen kes-
keisillä käsitteillä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

käsiterakenteitaan 
ennakkokäsityk-
sistä kohti käsittei-
den täsmällistä 
käyttöä 

ennakkokäsityk-
sistä kohti käsittei-
den täsmällistä 
käyttöä. 

Oppilas yhdistää 
toisiinsa liittyviä 
käsitteitä. 

Oppilas yhdistää 
käsitteitä loogi-
sesti toisiinsa. 

Oppilas käyttää ja 
yhdistää käsitteitä 
toisiinsa niin, että 
ne muodostavat 
loogisia kokonai-
suuksia. 

T13 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään, käyttämään 
ja tekemään erilai-
sia malleja, joiden 
avulla voidaan tul-
kita ja selittää ih-
mistä, ympäristöä 
ja niiden ilmiöitä 

S1–S6 Oppilas ymmärtää, 
käyttää ja tekee 
erilaisia malleja, 
joiden avulla voi-
daan tulkita ja se-
littää ihmistä, ym-
päristöä ja niiden 
ilmiöitä. 

Mallien käyttämi-
nen 

Oppilas tietää, 
että malli on to-
dellisuuden yksin-
kertaistus.  
 
Oppilas nimeää 
ohjatusti jonkin 
annetun mallin 
keskeiset osat. 

Oppilas käyttää ja 
tekee ohjatusti 
malleja ihmisen, 
ympäristön ja nii-
hin liittyvien ilmi-
öiden selittämi-
seen. 

Oppilas käyttää ja 
tekee malleja ih-
misen, ympäristön 
ja niihin liittyvien 
ilmiöiden selittä-
miseen. 

Oppilas käyttää ja 
tekee tarkoituk-
senmukaisia mal-
leja sekä selittää 
perustellen niiden 
avulla ihmistä, ym-
päristöä ja niiden 
ilmiöitä. 

T14 ohjata oppi-
lasta hankkimaan 
luotettavaa tietoa, 
ilmaisemaan pe-
rustellen erilaisia 
näkemyksiä sekä 
tulkitsemaan ja ar-
vioimaan kriitti-
sesti tietolähteitä 
ja näkökulmia 

S1–S6 Oppilas hankkii 
luotettavaa tietoa, 
ilmaisee perustel-
len erilaisia näke-
myksiä sekä tulkit-
see ja arvioi kriitti-
sesti tietolähteitä 
ja näkökulmia. 

Näkemyksien il-
maiseminen ja 
kriittinen lukutaito 

Oppilas hakee oh-
jatusti tietoa an-
netuista tietoläh-
teistä. 
 
Oppilas nimeää 
jonkin tietoläh-
teen luotettavuu-
teen liittyvän teki-
jän. 

Oppilas hakee tie-
toa ohjatusti erilai-
sista tietoläh-
teistä. 
 
Oppilas arvioi oh-
jatusti tietoläh-
teen luotettavuu-
teen liittyviä teki-
jöitä.  
 
Oppilas perustelee 
ohjatusti erilaisia 
näkemyksiä ja 

Oppilas hakee tie-
toa erilaisista tie-
tolähteistä. 
 
Oppilas arvioi tie-
tolähteiden luotet-
tavuuteen liittyviä 
tekijöitä.  
 
Oppilas perustelee 
erilaisia näkemyk-
siä ja nimeää nä-
kökulmien välisiä 
eroja.  

Oppilas hakee mo-
nipuolisesti tietoa 
erilaisista tietoläh-
teistä. 
 
Oppilas arvioi mo-
nipuolisesti tieto-
lähteiden luotetta-
vuuteen liittyviä 
tekijöitä.  
 
Oppilas perustelee 
erilaisia 



117 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

nimeää näkökul-
mien välisiä eroja. 

näkemyksiä ja ver-
tailee eri näkökul-
mia. 

T15 ohjata oppi-
lasta luonnon tut-
kimiseen, eliöiden 
ja elinympäristö-
jen tunnistami-
seen ja ekologi-
seen ajatteluun 
sekä ohjata oppi-
lasta ihmisen ra-
kenteen, elintoi-
mintojen ja kehi-
tyksen ymmärtä-
miseen 

S1, S3–S6 Oppilas tutkii luon-
toa, tunnistaa eli-
öitä ja elinympä-
ristöä sekä osaa 
ajatella ekologi-
sesti. Hän ymmär-
tää ihmisen raken-
netta, elintoimin-
toja ja kehitystä. 

Biologian tie-
donala: luonnon 
tutkiminen, eliöi-
den ja elinympä-
ristöjen tunnista-
minen; ihmisen ra-
kenne, elintoimin-
not ja kehitys 

Oppilas tunnistaa 
ohjatusti joitakin 
eliöitä, elinympä-
ristöjä ja elotto-
man luonnon teki-
jöitä.  
 
Oppilas tunnistaa 
joitakin ihmisen 
rakenteita ja elin-
toimintoja sekä ih-
misen kehittymi-
sen vaiheita. 

Oppilas tunnistaa 
eliöitä ja elinym-
päristöjä.  
 
Oppilas nimeää 
elottoman ja elolli-
sen luonnon teki-
jöitä, joita eliöt 
tarvitsevat ympä-
ristöstään. 
 
Oppilas nimeää 
joitakin ihmisen 
rakenteita ja antaa 
esimerkkejä ihmi-
sen elintoimin-
noista ja kehityk-
sen vaiheista.  

Oppilas nimeää 
eliöitä ja niiden 
tunnusomaisia 
elinympäristöjä.  
 
Oppilas antaa esi-
merkkejä elotto-
man ja elollisen 
luonnon vuorovai-
kutuksesta. 
 
Oppilas nimeää ih-
misen rakenteita 
ja kuvailee ihmi-
sen elintoimintoja 
ja kehitystä. 

Oppilas nimeää 
monipuolisesti eli-
öitä ja elinympä-
ristöjä.  
 
Oppilas kuvailee 
eliöiden ja elotto-
man luonnon väli-
siä vuorovaikutus-
suhteita. 
 
Oppilas nimeää 
monipuolisesti ih-
misen rakenteita 
ja kuvailee ihmi-
sen rakenteiden ja 
elintoimintojen vä-
lisiä yhteyksiä. 

T16 ohjata oppi-
lasta maantieteel-
liseen ajatteluun, 
hahmottamaan 
omaa ympäristöä 
ja koko maailmaa 
sekä harjaannutta-
maan 

S3–S6 Oppilas hahmot-
taa omaa lähiym-
päristöä ja koko 
maailmaa maan-
tieteellisten käsit-
teiden ja paikanni-
mien avulla. Hän 
osaa käyttää 

Maantiedon tie-
donala: maapallon 
hahmottaminen, 
kartta- ja muut 
geomediataidot 

Oppilas nimeää 
joitakin maanosia, 
valtioita, kaupun-
keja ja luonnon-
maantieteellisiä 
kohteita. 
 

Oppilas nimeää 
maanosia, valti-
oita, kaupunkeja ja 
luonnonmaantie-
teellisiä kohteita ja 
antaa niistä esi-
merkkejä kartalta. 
 

Oppilas nimeää 
maanosat sekä 
valtioita, kaupun-
keja ja luonnon-
maantieteellisiä 
kohteita ja antaa 
niistä esimerkkejä 
kartalta. 

Oppilas nimeää ja 
tunnistaa maan-
osat sekä moni-
puolisesti valtioita, 
kaupunkeja ja 
luonnonmaantie-
teellisiä kohteita ja 
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Osaamisen kuvaus 
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kartankäyttö- ja 
muita geomedia-
taitoja 

karttaa ja muita 
geomedialähteitä. 

Oppilas käyttää 
joitakin maantie-
teellisiä käsitteitä 
ja nimeää pääil-
mansuunnat. 
 
Oppilas käyttää 
ohjatusti karttoja. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä alueiden  
piirteistä maantie-
teellisiä käsitteitä 
käyttäen ja ni-
meää ilmansuun-
nat. 
 
Oppilas käyttää 
ohjatusti karttoja 
tai muita geome-
dialähteitä. 

 
Oppilas kuvailee 
alueita ja niiden si-
jaintia osoittaen 
maantieteellisten 
käsitteiden ja alu-
eiden piirteiden 
tuntemusta.  
 
Oppilas käyttää 
karttoja ja muita 
geomedialähteitä. 

antaa niistä esi-
merkkejä kartalta. 
 
Oppilas vertailee 
alueiden piirteitä 
ja sijaintia käyt-
täen maantieteel-
listä käsitteistöä.  
 
Oppilas tulkitsee 
käyttämiään kart-
toja ja muita geo-
medialähteitä sekä 
arvioi niitä kriitti-
sesti. 

T17 ohjata oppi-
lasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja se-
littämään fysikaali-
sia ilmiöitä arjessa, 
luonnossa ja tek-
nologiassa sekä ra-
kentamaan perus-
taa energian säily-
misen periaatteen 
ymmärtämiselle 

S2, S4–S6 Oppilas tutkii, ku-
vaa ja selittää fysi-
kaalisia ilmiöitä ar-
jessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä 
ymmärtää ener-
gian säilymisen pe-
riaatteen. 

Fysiikan tiedonala: 
fysikaalisten ilmi-
öiden tutkiminen, 
kuvaaminen ja se-
littäminen 

Oppilas tekee ha-
vaintoja jostakin 
fysikaalisesta ilmi-
östä ja kuvailee 
sitä käyttäen ohja-
tusti fysiikan käsit-
teitä. 
 
Oppilas nimeää 
joitakin energia-
lähteitä ja -lajeja 
tutuissa tilan-
teissa. 

Oppilas havainnoi, 
tutkii ja kuvailee 
yksinkertaisia fysi-
kaalisia ilmiöitä 
sekä selittää ohja-
tusti joitakin yksin-
kertaisia ilmiöitä 
käyttäen fysiikan 
käsitteitä. 
 
Oppilas käyttää 
energia-, voima- ja 
liikekäsitteitä yk-
sinkertaisissa ja tu-
tuissa tilanteissa. 

Oppilas havainnoi, 
tutkii ja kuvailee 
yksinkertaisia fysi-
kaalisia ilmiöitä 
sekä selittää joita-
kin näistä ilmiöistä 
käyttäen fysiikan 
käsitteitä. 
 
Oppilas käyttää 
energia-, voima- ja 
liikekäsitteitä arki-
sissa tilanteissa ja 
antaa esimerkkejä 

Oppilas havainnoi, 
tutkii ja selittää fy-
sikaalisia ilmiöitä 
käyttäen fysiikan 
käsitteitä. 
 
Oppilas käyttää 
energia-, voima- ja 
liikekäsitteitä eri-
laisissa tilanteissa. 
 
Oppilas selittää, 
miten energian 
säilymisen peri-
aate ilmenee 
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Oppilas nimeää eri 
energialähteitä 
ja -lajeja ja osaa 
antaa yksittäisiä 
esimerkkejä ener-
gian muuntumi-
sesta eri lajeihin. 

energian säilymi-
sen periaatteesta. 

erilaisissa anne-
tuissa tilanteissa. 

T18 ohjata oppi-
lasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja se-
littämään kemialli-
sia ilmiöitä, ainei-
den ominaisuuksia 
ja muutoksia sekä 
rakentamaan pe-
rustaa aineen säi-
lymisen periaat-
teen ymmärtämi-
selle 

S2, S4–S6 Oppilas tutkii, ku-
vaa ja selittää ke-
miallisia ilmiöitä, 
aineiden ominai-
suuksia ja muutok-
sia sekä ymmärtää 
aineen säilymisen 
periaatteen. 

Kemian tiedonala: 
kemiallisten ilmiöi-
den tutkiminen, 
kuvaaminen ja se-
littäminen 

Oppilas nimeää ai-
neen kolme olo-
muotoa ja tunnis-
taa esimerkiksi ve-
den olomuotoja 
eri tilanteissa. 
 
Oppilas luokittelee 
tai kuvailee aineita 
jonkin ominaisuu-
den perusteella. 
 
Oppilas antaa esi-
merkkejä aineiden 
kierrätyksestä. 

Oppilas havainnoi 
ja tutkii ohjatusti 
olomuotoja ja joi-
denkin tuttujen ai-
neiden ominai-
suuksia. 
 
Oppilas kuvailee 
esimerkiksi veden 
kiertokulkua tai 
kierrätyksen ideaa. 

Oppilas havainnoi, 
tutkii ja kuvailee 
olomuotoja ja tut-
tujen aineiden 
ominaisuuksia 
käyttäen kemian 
käsitteitä.  
 
Oppilas kertoo, 
mitä tapahtuu ke-
miallisessa reak-
tiossa. 
 
Oppilas selittää 
esimerkiksi veden 
olomuodon muu-
tokset veden kier-
tokulussa sekä 
kierrättämistä. 

Oppilas havainnoi, 
tutkii ja kuvailee 
olomuotojen ja ai-
neiden ominai-
suuksia käyttäen 
kemian käsitteitä 
täsmällisesti.  
 
Oppilas kertoo, 
mitä tapahtuu ke-
miallisissa reakti-
oissa. 
 
Oppilas selittää ai-
neen säilymisen 
periaatteen avulla 
esimerkiksi veden 
kiertokulkua ja ai-
neiden kierrättä-
misen merkitystä. 
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T19 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään terveyden 
osa-alueita, arjen 
terveystottumus-
ten merkitystä 
sekä elämänkul-
kua, lapsuuden ja 
nuoruuden yksilöl-
listä kasvua ja ke-
hitystä sekä roh-
kaista oppilasta 
harjoittelemaan ja 
soveltamaan ter-
veysosaamistaan 
arjessa 

S1–S3, S6  Oppilas ymmärtää 
terveyden osa-alu-
eita, arjen terveys-
tottumusten mer-
kitystä sekä elä-
mänkulkua, lap-
suuden ja nuoruu-
den yksilöllistä 
kasvua ja kehi-
tystä. Hän saa val-
miudet soveltaa 
terveysosaamista 
erilaisissa tilan-
teissa. 

Terveystiedon tie-
donala: terveyden 
osa-alueiden ja ar-
jen terveystottu-
musten tuntemus 
sekä niiden merki-
tyksen pohtiminen 
sekä ikäkauteen 
liittyvän kasvun ja 
kehityksen tunnis-
taminen ja kuvaa-
minen 

Oppilas nimeää 
jonkin terveyden 
osa-alueen ja ter-
veyttä edistävän 
elintavan. 
 
Oppilas nimeää 
jonkin lapsuuden 
ja nuoruuden kas-
vuun ja kehityk-
seen liittyvän tun-
nuspiirteen. 

Oppilas nimeää 
terveyden osa-alu-
eita ja kuvailee yk-
sittäistä terveyttä 
edistävää elinta-
paa. 
 
Oppilas nimeää 
lapsuuden ja nuo-
ruuden kasvuun ja 
kehitykseen liitty-
viä tunnuspiirteitä. 

Oppilas kuvailee 
terveyden osa-alu-
eita ja keskeisiä 
terveyttä edistäviä 
elintapoja. 
 
Oppilas kuvailee 
lapsuuteen ja nuo-
ruuteen liittyviä 
keskeisiä kasvun ja 
kehityksen tun-
nuspiirteitä ja nii-
den yksilöllistä 
vaihtelua. 

Oppilas kuvailee 
terveyden osa-alu-
eita ja antaa esi-
merkkejä niiden 
välisestä yhtey-
destä.  
 
Oppilas selittää 
esimerkkien 
avulla, miten elin-
tavat vaikuttavat 
terveyteen. 
 
Oppilas selittää 
perustellen lap-
suuteen ja nuo-
ruuteen liittyviä 
keskeisiä kasvun ja 
kehityksen tun-
nuspiirteitä ja nii-
hin liittyvää yksi-
löllistä vaihtelua. 

 
 

Uskonto 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3–6 
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Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä 
lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja 
ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa 
kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.   
 
Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin 
tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut uskon-
non tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaami-
sen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 
uskonnon lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauk-
siin.  
 

Opetuksen tavoit-
teet 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T1 ohjata oppilasta 
perehtymään opis-
keltavan uskonnon 
pyhiin kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin 

S1 Oppilas perehtyy 
opiskeltavan uskon-
non pyhiin kirjoihin 
ja kertomuksiin 
sekä sen keskeisiin 
oppeihin. 

Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, uskonnon mo-
nilukutaito 

Oppilas osaa ni-
metä opiskeltavan 
uskonnon pyhän 
kirjan tai keskeisen 
lähteen ja tunnistaa 
jonkin käsitellyistä 
kertomuksista tai 
opeista. 

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavasta us-
konnosta jonkin 
sen keskeisen opin 
ja kertomuksen.  
 
Oppilas osaa kertoa 
ohjatusti jotain ker-
tomuksen merki-
tyksistä tai tavoista 
tulkita sitä. 

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan uskon-
non pyhistä kirjoista 
sekä kuvailla kerto-
musten merkityksiä 
tai tapoja tulkita 
niitä. 

Oppilas osaa pohtia 
kertomusten sisäl-
töjä ja tulkintaa.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla keskeisimpien 
oppien merkityksiä 
opiskeltavan uskon-
non kannalta. 

T2 ohjata oppilas 
tutustumaan opis-
keltavan uskonnon 
rituaaleihin ja tapoi-
hin ja pyhiin 

S1 Oppilas tutustuu 
opiskeltavan uskon-
non rituaaleihin ja 
tapoihin sekä 

Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, uskonnon mo-
nilukutaito 

Oppilas tunnistaa 
opiskeltavaan us-
kontoon liittyvän ri-
tuaalin tai tavan 
sekä pyhän paikan 
tai rakennuksen. 

Oppilas osaa ni-
metä opiskelta-
vasta uskonnosta 
rituaaleja tai tapoja 
sekä pyhän paikan 
tai rakennuksen. 

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan uskon-
non keskeisistä ritu-
aaleista ja tavoista 
sekä kuvailla 

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan uskon-
non keskeisten ritu-
aalien ja tapojen 
sekä pyhien 
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Opetuksen tavoit-
teet 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

paikkoihin ja raken-
nuksiin  

pyhiin paikkoihin ja 
rakennuksiin. 

uskonnon pyhiä 
paikkoja tai raken-
nuksia. 

paikkojen ja raken-
nusten merkityssi-
sällöistä. 

T3 auttaa oppilasta 
tunnistamaan us-
konnollisen kielen 
erityispiirteitä ja 
vertauskuvalli-
suutta 

S1, S2 Oppilas tunnistaa 
uskonnollisen kie-
len erityispiirteitä ja 
vertauskuvalli-
suutta. 

Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 

Oppilas tunnistaa 
annetuista esimer-
keistä uskonnolli-
sen symbolin, ver-
tauskuvan, kieliku-
van tai väitteen. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkin uskon-
nollisesta kielestä. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä uskon-
nollisesta kielestä ja 
sen vertauskuvalli-
suudesta. 

Oppilas osaa kertoa 
uskonnollisen kie-
len erityispiirteistä 
ja vertauskuvalli-
suudesta. 

T4 ohjata oppilas 
etsimään, arvioi-
maan ja käyttä-
mään uskontoa kos-
kevaa tietoa erilai-
sista lähteistä 

S1, S2, S3 Oppilas harjaantuu 
etsimään, arvioi-
maan ja käyttä-
mään uskontoa 
koskevaa tietoa eri-
laisista lähteistä. 

Oppimaan oppimi-
sen taidot uskon-
non opiskelussa 

Oppilas osaa ohja-
tusti etsiä uskontoa 
koskevaa tietoa an-
netuista lähteistä. 

Oppilas osaa etsiä 
uskontoa koskevaa 
tietoa useasta läh-
teestä. 

Oppilas osaa käyt-
tää hakemaansa 
tietoa ja tunnistaa, 
että tietolähteiden 
luotettavuudessa 
on eroja. 

Oppilas osaa etsiä 
ja vertailla uskon-
toa koskevaa tietoa 
eri lähteistä sekä 
tehdä havaintoja 
lähteiden luotetta-
vuudesta. 

T5 opastaa oppi-
lasta perehtymään 
Suomen ja Euroo-
pan uskonnollisiin 
ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 

S1, S2 Oppilas perehtyy 
Suomen ja Euroo-
pan uskonnollisiin 
ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykyti-
laan. 

Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa 
annetuista esimer-
keistä Suomen ja 
Euroopan uskon-
nollisiin ja katso-
muksellisiin juuriin 
tai nykytilaan liitty-
viä piirteitä. 

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä Suo-
men ja Euroopan 
uskonnollisista ja 
katsomuksellisista 
juurista tai nykyti-
lasta. 

Oppilas tunnistaa 
uskontojen ja katso-
musten vaikutuksia 
kulttuurissa ja yh-
teiskunnissa Suo-
messa ja Euroo-
passa. 

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä uskon-
tojen ja katsomus-
ten vaikutuksesta 
kulttuuriin ja yh-
teiskuntiin Suo-
messa ja Euroo-
passa. 

T6 ohjata oppilas 
tutustumaan juuta-
laisuuteen, kristin-
uskoon ja islamiin ja 
niiden vaikutukseen 

S2, S3 Oppilas tutustuu 
juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja is-
lamiin sekä niiden 

Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa 
annetuista esimer-
keistä juutalaisuu-
den, kristinuskon ja 
islamin pääpiirteitä. 

Oppilas osaa kertoa 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja isla-
min pääpiirteistä. 

Oppilas osaa ver-
tailla juutalaisuu-
den, kristinuskon ja 
islamin pääpiirteitä. 

Oppilas osaa kertoa 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja isla-
min vaikutuksesta 
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Opetuksen tavoit-
teet 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ja historiaan Euroo-
passa 

vaikutukseen ja his-
toriaan Euroopassa. 

tai historiasta Eu-
roopassa. 

T7 kannustaa oppi-
lasta kunnioitta-
maan omaa ja toi-
sen pyhää sekä 
käyttäytymään asi-
anmukaisesti erilai-
sissa uskonnollisissa 
tilaisuuksissa ja ti-
lanteissa 

S1, S2, S3 Oppilas ymmärtää, 
mitä tarkoitetaan 
pyhän käsitteellä 
sekä pyrkii kunni-
oittamaan omaa ja 
toisen pyhää. Hän 
tietää, miten toimi-
taan erilaisissa us-
konnollisissa tilan-
teissa ja paikoissa 
sekä pyrkii käyttäy-
tymään niissä asi-
anmukaisesti ja 
kunnioittavasti. 

Uskonnon monilu-
kutaito 

Oppilas tunnistaa 
tai osaa nimetä jon-
kin pyhänä pidetyn 
asian tai siihen liit-
tyvän tavan. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen 
osaa ei arvioida. 
 

Oppilas osaa ni-
metä erilaisia py-
hinä pidettyjä asi-
oita ja kuvailla, mil-
laisia tapoja niihin 
liittyy. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen 
osaa ei arvioida. 

Oppilas ymmärtää, 
mitä tarkoitetaan 
toisen pyhän kunni-
oittamisella.  
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä uskon-
nollisiin tilanteisiin 
ja paikkoihin sekä 
muihin pyhiin asioi-
hin liittyvästä tapa-
kulttuurista. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen 
osaa ei arvioida. 

Oppilas osaa ker-
toa, miten pyhyys 
voi ilmetä eri tavoin 
uskonnoissa. 
 
Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen 
osaa ei arvioida. 
 

T8 ohjata oppilas 
perehtymään opis-
keltavan uskonnon 
eettisiin opetuksiin 
sekä eri uskontoja 
yhdistäviin eettisiin 
periaatteisiin 

S1, S2, S3 Oppilas perehtyy 
opiskeltavan uskon-
non eettisiin ope-
tuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
eettisiin periaattei-
siin. 

Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tunnistaa 
tai osaa nimetä yk-
sittäisen esimerkin 
opiskeltavan uskon-
non eettisistä ope-
tuksista. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä opis-
keltavan uskonnon 
eettisistä opetuk-
sista tai uskontoja 
yhdistävistä eetti-
sistä periaatteista. 

Oppilas osaa ku-
vailla opiskeltavan 
uskonnon keskeisiä 
eettisiä opetuksia ja 
kertoa jostakin us-
kontoja yhdistä-
västä eettisestä pe-
riaatteesta sekä an-
taa esimerkkejä nii-
den soveltamisesta 
arjen tilanteisiin. 

Oppilas osaa pohtia 
uskontojen erilais-
ten eettisten peri-
aatteiden sovelta-
mista arjessa. 



124 
 

Opetuksen tavoit-
teet 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ih-
misoikeuksiin ja eri-
tyisesti YK:n Lapsen 
oikeuksien sopi-
mukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yh-
teisön näkökul-
masta 

S2, S3 Oppilas ymmärtää 
ihmisoikeuksiin ja 
erityisesti YK:n Lap-
sen oikeuksien so-
pimukseen sisälty-
viä arvoja yksilön ja 
yhteisön näkökul-
masta. 

Ihmisoikeusetiikka 
 

Oppilas tunnistaa 
annetuista esimer-
keistä ihmisoikeuk-
sia tai Lapsen oi-
keuksien sopimuk-
sesta nousevia lap-
sen oikeuksia. 

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä lapsen 
oikeuksista tai 
muista ihmisoi-
keuksista. 

Oppilas osaa kertoa 
lapsen oikeuksien ja 
muiden ihmisoi-
keuksien vaikutuk-
sesta omaan elä-
mänpiiriinsä. 

Oppilas osaa pohtia 
lapsen oikeuksiin ja 
muihin ihmisoi-
keuksiin liittyviä ky-
symyksiä yksilön ja 
yhteisön näkökul-
mista. 

T10 ohjata oppi-
lasta arvioimaan te-
kemiään valintoja ja 
pohtimaan toimin-
nan taustalla vai-
kuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden 
ja kestävän tulevai-
suuden näkökul-
masta 
 

S2, S3 Oppilas harjaantuu 
arvioimaan tekemi-
ään valintoja ja 
pohtimaan toimin-
nan taustalla vai-
kuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden 
ja kestävän tulevai-
suuden näkökul-
masta. 
 

Eettinen pohdinta   Oppilas tunnistaa 
annetuista esimer-
keistä joitain toi-
minnan taustalla 
vaikuttavia arvoja 
tai eettisiä valintati-
lanteita. 

Oppilas tunnistaa 
eettisiä periaat-
teita.  
 
Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä eetti-
sistä valintatilan-
teista ja antaa nii-
hin ratkaisuvaihto-
ehtoja. 

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan uskon-
non ja uskontojen 
yhteisistä eettisistä 
periaatteista ja an-
taa esimerkkejä nii-
den soveltamisesta. 
 
Oppilas osaa kertoa 
arjen esimerkkejä 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
sesta. 

Oppilas osaa pohtia 
omia valintojaan ja 
eettisiä valintatilan-
teita arvojen, eri-
laisten eettisten pe-
riaatteiden ja kestä-
vän tulevaisuuden 
näkökulmista. 

T11 luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia 
keskustella eetti-
sistä kysymyksistä, 
ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan sekä har-
joitella 

S1, S2, S3 Oppilas harjoittelee 
keskustelemaan 
eettisistä kysymyk-
sistä sekä kehittää 
ajattelu- ja dialogi-
taitojaan. 

Ajattelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot 

Oppilas osaa kuun-
nella muita ja il-
maista jollain ta-
voin ajatuksiaan. 

Oppilas ottaa osaa 
yhteiseen keskuste-
luun ja ilmaisee it-
seään rakentavasti. 

Oppilas huomioi 
muut keskusteluun 
osallistujat ja osaa 
perustella omia nä-
kemyksiään. 

Oppilas osaa kes-
kustella vastavuo-
roisesti sekä pohtia 
ja rakentaa omia 
näkemyksiään vuo-
rovaikutuksessa 
muiden kanssa. 
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Opetuksen tavoit-
teet 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

perustelemaan 
omia näkemyksiään 

T12 auttaa ja tukea 
oppilasta muodos-
tamaan ja vahvista-
maan myönteistä 
maailmankatso-
musta, itsetuntoa ja 
luottamusta elä-
mään 

S3 Oppilas saa val-
miuksia muodostaa 
ja vahvistaa myön-
teistä maailmankat-
somustaan, itsetun-
toaan ja luotta-
musta elämäänsä. 

 Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perustana. Op-
pilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 

   

 
 

Elämänkatsomustieto 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3–6 
 
Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen 
kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä 
muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioin-
nissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.  
 
Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen 
tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavut-
tanut elämänkatsomustiedon tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan elämänkatsomustiedon tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuo-
siarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-
teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T1 luoda edellytyk-
siä oppilaan eettis-
ten ajattelun taito-
jen kehittymiselle 
ja kannustaa oppi-
lasta soveltamaan 
eettisiä periaat-
teita arjen tilantei-
siin 

S1–S4 Oppilas harjaan-
tuu eettisen  
ajattelun tai-
doissa. Hän osaa 
soveltaa eettisiä 
periaatteita arjen 
tilanteissa ja valin-
noissa. 
 
 

Kyky eettiseen 
ajatteluun ja eet-
tisten periaattei-
den soveltamiseen 
  

Oppilas osaa ku-
vailla ohjatusti 
jonkin eettisen pe-
riaatteen tai ar-
jessa tehtävän eet-
tisen valinnan. 

Oppilas osaa ku-
vailla ja perustella 
yhden eettisen pe-
riaatteen ja yhden 
arjessa tehtävän 
eettisen valinnan. 

Oppilas ymmärtää 
etiikan keskeisiä 
käsitteitä ja peri-
aatteita. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla ja perustella, 
miten voi soveltaa 
eettisiä periaat-
teita arjessa. 

Oppilas ymmärtää 
etiikan keskeisiä 
käsitteitä ja peri-
aatteita.  
 
Oppilas osaa selit-
tää ja perustella 
eettisten periaat-
teiden johdonmu-
kaista sovelta-
mista eri tilan-
teissa. 

T2 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan ja arvioi-
maan väitteitä ja 
niiden perusteluita 

S1–S4 Oppilas oppii ha-
vaitsemaan väit-
teitä ja tunnista-
maan sekä arvioi-
maan niiden pe-
rusteluita.  

Väitteiden ja pe-
rusteluiden tunnis-
taminen ja arvi-
ointi 

Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti 
keskustelusta tai 
tekstistä väitteen.  

Oppilas osaa löy-
tää keskustelusta 
ja tekstistä väit-
teen ja sille perus-
telun. 

Oppilas osaa löy-
tää keskustelusta 
ja tekstistä keskei-
siä väitteitä ja nii-
den perusteluja 
sekä pohtia perus-
teluiden asiaan-
kuuluvuutta.  

Oppilas osaa löy-
tää keskustelusta 
ja erilaisista teks-
teistä keskeisiä 
väitteitä peruste-
luineen.  
 
Oppilas osaa poh-
tia monipuolisesti 
perusteluiden asi-
aankuuluvuutta. 

T3 edistää oppi-
laan kykyä oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita ja kehit-
tää ajatteluaan 

S1, S2, S3 Oppilas oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita, tunnistaa 
virheellistä päätte-
lyä sekä kehittyy 

Ajattelun taidot Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti ha-
vaintoja asioiden 
välisistä suhteista 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
asioiden välisistä 
suhteista ja 

Oppilas oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita.  
 

Oppilas oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita monipuo-
lisesti ja tunnistaa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ajattelun tai-
doissa.  
 
 

tai virheellisestä 
päättelystä. 

virheellisestä päät-
telystä. 

Oppilas osaa tun-
nistaa virheellistä 
päättelyä ja vält-
tää sitä omassa 
ajattelussaan. 

virheellistä päätte-
lyä.  
 
Oppilas osaa hyö-
dyntää näitä tai-
toja omassa ajat-
telussaan. 

T4 ohjata oppi-
lasta kantamaan 
vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä ja 
luonnosta  

S1, S2, S3 Oppilas osaa kan-
taa vastuuta it-
sestä, toisista ja 
luonnosta. 

Vastuullisen toi-
minnan ymmärtä-
minen  

Oppilas osaa ku-
vailla ohjatusti yh-
den tavan kantaa 
vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä 
tai luonnosta. 

Oppilas osaa ku-
vailla yhden tavan 
kantaa vastuuta it-
sestä, toisista ih-
misistä ja luon-
nosta. 
  

Oppilas osaa ku-
vailla, mitä tarkoit-
taa itsestä, toisista 
ja luonnosta vas-
tuun ottaminen, 
sekä kertoa, mitä 
vastuun kantami-
nen tarkoittaa 
omassa toimin-
nassa. 

Oppilas osaa selit-
tää ja perustella, 
mitä tarkoittaa it-
sestä, toisista ja 
luonnosta vastuun 
ottaminen, sekä 
kuvata erilaisin 
esimerkein, mitä 
vastuun kantami-
nen tarkoittaa 
omassa toimin-
nassa.  

T5 ohjata oppilas 
tutustumaan suo-
malaiseen, eu-
rooppalaiseen ja 
maailman kulttuu-
riperintöön sekä 
hahmottamaan 
kulttuurista moni-
naisuutta ilmiönä 

S2, S3, S4 Oppilas tutustuu 
suomalaiseen, eu-
rooppalaiseen ja 
maailman kulttuu-
riperintöön sekä 
hahmottaa kult-
tuurista moninai-
suutta ilmiönä.  

Tietojen ja käsit-
teiden hallinta 

Oppilas osaa mai-
nita ohjatusti yh-
den kulttuurivä-
hemmistön. 
 
Oppilas osaa ni-
metä ohjatusti yh-
den kulttuuriperin-
tökohteen.  

Oppilas tietää, 
että on erilaisia 
kulttuureja, ja 
osaa mainita yh-
den kulttuurivä-
hemmistön ja sii-
hen liittyvän piir-
teen.  
 

Oppilas osaa ni-
metä ja selittää 
joitakin kulttuuriin 
liittyviä piirteitä 
suomalaisesta, eu-
rooppalaisesta ja 
maailman kulttuu-
riperinnöstä.  
 

Oppilas osaa ni-
metä ja selittää 
useita kulttuuriin 
liittyviä piirteitä 
suomalaisesta, eu-
rooppalaisesta ja 
maailman kulttuu-
riperinnöstä.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas osaa ni-
metä yhden kult-
tuuriperintökoh-
teen.  

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhtei-
sön tai yhteiskun-
nan kulttuurisesta 
moninaisuudesta. 

Oppilas osaa ku-
vailla yhteisön tai 
yhteiskunnan kult-
tuurista moninai-
suutta ja pohtia 
sen merkitystä.  

T6 tukea oppilasta 
rakentamaan kat-
somuksellista ja 
kulttuurista yleissi-
vistystään 

S1–S4 Oppilas tunnistaa 
katsomusten ja 
kulttuurien perus-
piirteitä sekä tun-
nistaa ja käyttää 
katsomuksellisia 
käsitteitä. 

Tietojen ja käsit-
teiden hallinta 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin katso-
muksen, kulttuurin 
tai katsomukselli-
sen käsitteen. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin katso-
muksen tai kult-
tuurin sekä siihen 
liittyviä piirteitä.  
 
Oppilas tietää ai-
nakin yhden katso-
muksellisen käsit-
teen. 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin katso-
muksen tai kult-
tuurin ja kertoa 
siitä katsomuksel-
listen käsitteiden 
avulla. 

Oppilas osaa ni-
metä joitakin kat-
somuksia ja kult-
tuureja sekä ker-
toa ja antaa niistä 
esimerkkejä katso-
muksellisia käsit-
teitä käyttäen. 

T7 ohjata oppi-
lasta suunnittele-
maan ja arvioi-
maan omaa katso-
muksellista oppi-
mistaan  

S1–S4 Oppilas havainnoi 
omaa katsomuk-
sellista osaamis-
taan ja asettaa sen 
pohjalta tavoit-
teita sekä arvioi 
katsomuksellista 
oppimistaan. 

Oppimaan oppimi-
sen taidot  

Oppilas osaa aset-
taa ohjatusti yh-
den tavoitteen 
omalle katsomuk-
selliselle oppimi-
selleen. 

Oppilas tunnistaa 
osaamistaan ja 
asettaa ainakin yh-
den tavoitteen 
omalle katsomuk-
selliselle oppimi-
selleen.  
 
Oppilas suunnitte-
lee ja arvioi ohja-
tusti opiskeluaan. 

Oppilas osaa aset-
taa katsomukselli-
seen oppimi-
seensa liittyviä it-
selleen sopivia ta-
voitteita, pyrkii 
toimimaan tavoit-
teiden suunnassa 
ja arvioi niiden to-
teutumista.  

Oppilas osaa aset-
taa katsomukselli-
seen oppimi-
seensa liittyviä it-
selleen sopivia ta-
voitteita ja toimii 
niiden mukaisesti.  
 
Oppilas arvioi mo-
nipuolisesti tavoit-
teiden toteutu-
mista.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T8 rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan 
katsomustaan ja 
kuuntelemaan 
muiden katsomuk-
sellisia kannanot-
toja 

S1, S2, S3 Oppilas ilmaisee 
katsomustaan ja 
toimii rakenta-
vassa vuorovaiku-
tuksessa ryhmän 
jäsenenä.  

Vuorovaikutustai-
dot ja toiminta 
ryhmän jäsenenä 

Oppilas kuuntelee 
muiden katsomuk-
sellisia kannanot-
toja asiallisesti.  
 
 
 
  

Oppilas tuo ohja-
tusti esille omia 
katsomuksellisia 
kannanottojaan tai 
identiteettiään.  
 
Oppilas toimii vuo-
rovaikutuksessa 
toisten kanssa asi-
allisesti.  

Oppilas ilmaisee 
omia katsomuksel-
lisia kannanotto-
jaan tai identiteet-
tiään rakenta-
vasti.  
 
Oppilas toimii po-
sitiivisessa vuoro-
vaikutuksessa tois-
ten kanssa. 

Oppilas ilmaisee 
omia katsomuksel-
lisia kannanotto-
jaan tai identiteet-
tiään monipuoli-
sesti. 
 
Oppilas toimii ra-
kentavassa vuoro-
vaikutuksessa tois-
ten kanssa.  

T9 ohjata oppilas 
tuntemaan YK:n 
yleismaailmalli-
seen ihmisoikeuk-
sien julistukseen 
perustuvaa ihmis-
oikeusetiikkaa, eri-
tyisesti lapsen oi-
keuksia  

S3 Oppilas ymmärtää 
käsitteen ihmisoi-
keudet sekä tietää, 
mikä on YK:n ih-
misoikeuksien ju-
listus ja millaisia 
oikeuksia lapsilla 
on. 
 
 

Ihmisoikeusetiikan 
tunteminen 

Oppilas osaa ku-
vailla ohjatusti yh-
den keskeisen lap-
sen oikeuden. 
 
  

Oppilas tietää kä-
sitteen ihmisoi-
keudet.  
 
Oppilas tietää, 
että on ole-
massa ihmisoi-
keuksia, ja osaa 
kuvailla niistä yh-
den keskeisen. 
 
Oppilas tietää, 
että on olemassa 
lapsen oikeuksia, 
ja osaa kuvailla 
niistä yhden kes-
keisen.   
 
 

Oppilas ymmärtää 
käsitteen ihmisoi-
keudet. 
 
Oppilas tietää, 
että on olemassa 
YK:n yleismaail-
mallinen ihmisoi-
keuksien julistus, 
ja osaa kuvailla 
siitä kaksi ihmisoi-
keutta. 
 
Oppilas tietää, 
että on olemassa 
monia lapsen oi-
keuksia, ja 
osaa kuvailla niistä 
kaksi. 

Oppilas ymmärtää 
ja osaa selittää kä-
sitteen ihmisoi-
keudet.  
 
Oppilas tietää, 
että on olemassa 
YK:n yleismaail-
mallinen ihmisoi-
keuksien julistus, 
ja osaa kuvailla 
siitä ainakin kolme 
ihmisoikeutta. 
 
Oppilas tietää ja 
osaa perustella 
sen, että on ole-
massa monia lap-
sen oikeuksia, ja 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

osaa kuvailla niistä 
ainakin kolme. 

T10 rohkaista op-
pilasta toimimaan 
aloitteellisesti ja 
vastuullisesti 
omassa ympäris-
tössään 
  

S1–S4 Oppilas tietää, 
että on olemassa 
kansainvälisesti 
sovittuja kestävän 
kehityksen tavoit-
teita. Hän osaa toi-
mia omassa lä-
hiympäristössään 
vastuullisesti.  

Vaikuttamisen kei-
nojen tunteminen 

Oppilas osaa ker-
toa ohjatusti yh-
den tavan toimia 
vastuullisesti 
omassa lähiympä-
ristössä. 

Oppilas osaa ku-
vailla yhden kestä-
vän kehityksen ta-
voitteen. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla yhden tavan 
toimia vastuulli-
sesti lähiympäris-
tössä. 

Oppilas tietää, 
että kestävän ke-
hityksen tavoit-
teita on erilaisia, ja 
osaa kuvailla ja pe-
rustella niistä 
kaksi. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä oman 
toiminnan vastuul-
lisuudesta. 

Oppilas tietää, 
että kestävän tule-
vaisuuden tavoit-
teisto on laaja ko-
konaisuus.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla ja perustella 
kolme kestävän 
kehityksen tavoi-
tetta. 
 
Oppilas osaa ku-
vailla ja perustella 
kaksi tärkeää ta-
paa toimia vas-
tuullisesti lähiym-
päristössä ja ker-
toa, miten niissä 
voisi olla aloitteel-
linen. 

 
 

Historia  
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi historiassa vuosiluokilla 3–6 
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Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilasta ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja 
tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta 
osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen.  
 
Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin 
tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut historian 
tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan historian tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaami-
sen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 
historian lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
  
Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmot-
taminen sekä ihmisen toimijuuden ja historian merkityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.    
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta 
kiinnostumaan his-
toriasta tie-
donalana ja identi-
teettiä rakentavana 
oppiaineena 

S1–S5 Oppilas kiinnostuu 
historiasta tie-
donalana ja sen 
merkityksestä iden-
titeetille. 

 Motivaation kehit-
tymistä ei käytetä 
arvosanan muodos-
tamisen perus-
teena. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuksi-
aan osana itsearvi-
ointia. 

   

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T2 johdattaa oppi-
lasta tunnistamaan 
erilaisia historian 
lähteitä 

S1–S5 Oppilas tunnistaa 
erilaisia historian 
lähteitä. 

Historian tietoläh-
teiden tunnistami-
nen 

Oppilas tunnistaa 
joitakin historian 
lähteitä. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä historian 
alkuperäislähteistä 
opiskeltavilta aika-
kausilta. 

Oppilas antaa esi-
merkin, miten alku-
peräislähde eroaa 
toisen käden läh-
teestä.  
 
 

Oppilas antaa esi-
merkkejä, miten al-
kuperäislähteet 
eroavat toisen kä-
den lähteistä opis-
keltavilla aikakau-
silla. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan his-
toriatiedon tulkin-
nallisuuden 

S1–S5 Oppilas havaitsee 
historiatiedon tul-
kinnallisuuden. 

Historiatiedon 
tulkinnallisuuden 
havaitseminen 

Oppilas antaa esi-
merkkejä historian 
faktoista. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä historian 
faktoista ja tulkin-
noista. 

 

Oppilas tunnistaa, 
että samasta tapah-
tumasta tai ilmiöstä 
voi olla erilaisia tul-
kintoja. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä samaan 
tapahtumaan tai il-
miöön liittyvistä 
erilaisista tulkin-
noista. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 auttaa oppilasta 
ymmärtämään eri-
laisia tapoja jakaa 
historia aikakausiin 
sekä käyttämään 
niihin liittyviä histo-
riallisia käsitteitä 

S1–S5 Oppilas ymmärtää 
tapoja jakaa histo-
ria aikakausiin ja 
niihin liittyviä käsit-
teitä. 

Kronologian ym-
märrys  

Oppilas tunnistaa 
keskeisiä historiaan 
liittyviä ajan jäsen-
tämismuotoja 
(vanha aika, keski-
aika, uusi aika; esi-
historia, historia; 
eaa, jaa). 

Oppilas nimeää 
keskeisiä historiaan 
liittyviä ajan jäsen-
tämismuotoja ja si-
joittaa eri aikakau-
sien tapahtumia ai-
kajärjestykseen.  
 

Oppilas käyttää 
keskeisiä historiaan 
liittyviä ajan jäsen-
tämismuotoja sekä 
antaa esimerkkejä 
eri aikakausien yh-
teiskunnille ominai-
sista piirteistä. 

Oppilas kuvailee 
asioita, joiden pe-
rusteella tehdään 
historiallisia aika-
kausijakoja. 
 

T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ih-
misen toiminnan 
motiiveja 
 

S1–S5 Oppilas ymmärtää 
ihmisen toiminnan 
motiiveja erilaisissa 
historiallisissa tilan-
teissa. 

Historiallinen em-
patia  

Oppilas tunnistaa, 
että ihmisillä on ol-
lut erilaisia motii-
veja toiminnalleen. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä mennei-
syyden ihmisten 
toiminnan motii-
veista. 
 

Oppilas asettautuu 
menneen ajan ih-
misen asemaan ja 
nimeää tämän toi-
minnan motiiveja. 
 

Oppilas asettautuu 
menneen ajan ih-
misen asemaan ja 
tarkastelee, miten 
hänen yhteiskun-
nallinen asemansa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

vaikuttaa hänen 
toimintaansa. 

T6 johdattaa oppi-
lasta hahmotta-
maan erilaisia syitä 
ja seurauksia histo-
rian tapahtumille ja 
ilmiöille 

S1–S5 Oppilas tunnistaa 
historiallisille ta-
pahtumille ja ilmi-
öille syitä ja seu-
rauksia. 

Syy- ja seuraussuh-
teiden hahmotta-
minen historiassa 
 

Oppilas tunnistaa 
yksittäisen syyn tai 
seurauksen men-
neisyydessä tapah-
tuneelle asialle. 

Oppilas tunnistaa 
yksittäisen syyn ja 
siitä johtuvan seu-
rauksen mennei-
syydessä tapahtu-
neille asioille. 

Oppilas tunnistaa 
syitä ja seurauksia 
menneisyydessä ta-
pahtuneille asioille. 

Oppilas tunnistaa 
erilaisia syitä (suo-
ria ja epäsuoria) ja 
seurauksia (lyhyt- ja 
pitkäkestoisia) 
menneisyydessä ta-
pahtuneille asioille. 
 

T7 auttaa oppilasta 
tunnistamaan muu-
toksia oman per-
heen tai yhteisön 
historiassa sekä 
ymmärtämään, mi-
ten samat muutok-
set ovat voineet 
tarkoittaa eri asi-
oita eri ihmisille 

S1–S5 Oppilas tunnistaa 
muutoksia ja niiden 
merkityksiä eri ih-
misille ja ymmär-
tää, miten samat 
muutokset ovat 
voineet tarkoittaa 
eri asioita eri ihmi-
sille. 

Muutoksen hah-
mottaminen  

Oppilas tunnistaa 
asioita, jotka ovat 
muuttuneet. 

Oppilas tunnistaa 
muutoksia mennei-
syydessä ja antaa 
esimerkin muutok-
sen merkityksestä 
eri ihmisille. 

Oppilas kuvailee 
esimerkkien avulla, 
miten muutos ei 
ole merkinnyt sa-
maa eri ihmisryh-
mille. 
 

Oppilas antaa esi-
merkkejä tilan-
teista, joissa eri ih-
misille tai ihmisryh-
mille muutos ei ole 
sama asia kuin edis-
tys.  

T8 harjaannuttaa 
oppilasta hahmot-
tamaan jatkuvuuk-
sia historiassa 

S1–S5 Oppilas hahmottaa 
jatkuvuuksia histo-
riassa. 

Jatkuvuuden tun-
nistaminen 

Oppilas tunnistaa 
jonkin menneisyy-
den asian näkymi-
sen tässä päivässä. 

Oppilas nimeää asi-
oita, joissa näkyy 
jatkuvuutta aika-
kaudesta toiseen. 

Oppilas kuvailee 
asioiden jatku-
vuutta menneisyy-
dessä. 

Oppilas kertoo 
syitä, miksi jokin 
asia ei ole muuttu-
nut eri aikoina. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T9 ohjata oppilasta 
esittämään muu-
toksille syitä 

S1–S5 Oppilas osaa esittää 
muutokselle syitä. 

Syy- ja seuraussuh-
teen kuvaileminen 

Oppilas osoittaa 
jonkin syyn muu-
tokseen. 
 

Oppilas antaa esi-
merkkejä muutok-
seen johtaneista 
syistä. 

Oppilas kuvailee 
suorien ja epäsuo-
rien syiden vaiku-
tuksia muutokseen. 

Oppilas vertailee 
erilaisten syiden 
vaikutuksia muu-
tokseen. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T10 ohjata oppi-
lasta selittämään, 
miten tulkinnat 
saattavat muuttua 
uusien lähteiden tai 
tarkastelutapojen 
myötä 

S1–S5 Oppilas osaa selit-
tää, miten tulkinnat 
menneisyydestä 
saattavat muuttua 
uusien lähteiden tai 
tarkastelutapojen 
myötä. 

Tulkintojen selittä-
minen 

Oppilas kertoo esi-
merkin tilanteesta, 
josta on erilaisia 
tulkintoja. 
 

Oppilas selittää yh-
den esimerkin 
avulla, miten uudet 
lähteet saattavat 
muuttaa historian 
tapahtuman tai il-
miön tulkintaa. 
 

Oppilas selittää esi-
merkkien avulla, 
miten uudet läh-
teet ja tarkasteluta-
vat saattavat muut-
taa historian tulkin-
toja. 
 

Oppilas vertailee 
samasta historian 
tapahtumasta tai il-
miöstä tehtyjä tul-
kintoja ja kertoo, 
miten lähteiden va-
linta vaikuttaa tul-
kintaan. 

T11 ohjata oppi-
lasta selittämään 
ihmisen toimintaa 

S1–S5 Oppilas selittää ih-
misen toiminnan 
tarkoitusperiä. 

Ihmisen toiminnan 
selittäminen 

Oppilas osoittaa, 
miten jokin ihmisen 
toiminnan motiivi 
näkyy tämän toi-
minnassa. 
 
 

Oppilas kuvailee 
mahdollisia syitä 
menneisyyden ih-
misen toiminnalle. 
 

 

Oppilas esittää ku-
vauksen käsiteltä-
västä asiasta siten, 
että hän selittää ta-
pahtuman tai il-
miön yksittäisen 
toimijan kannalta. 

Oppilas analysoi ih-
misten toiminnan 
motiiveja ja esittää 
kuvauksen siitä, mi-
ten yhteiskunnalli-
nen asema vaikut-
taa ihmisten toi-
mintaan. 

 

Yhteiskuntaoppi  
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 3–6 
 
Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilasta ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan 
käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään 
yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.   
 
Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohden-
nettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoittei-
siin.  
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Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut yh-
teiskuntaopin tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 
4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan yhteiskuntaopin tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Pa-
remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arvi-
ointi sisältyy yhteiskuntaopin lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikutta-
mismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 ohjata oppilasta 
kiinnostumaan ym-
päröivästä yhteis-
kunnasta ja yhteis-
kuntaopista tie-
donalana  

S1–S4 Oppilas kiinnostuu 
ympäröivästä yh-
teiskunnasta ja yh-
teiskuntaopista tie-
donalana. 

 
 

Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. Op-
pilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 

   

T2 tukea oppilasta 
harjaannuttamaan 
eettistä arviointiky-
kyään liittyen erilai-
siin inhimillisiin, yh-
teiskunnallisiin ja 
taloudellisiin kysy-
myksiin 

S1–S4 Oppilas oppii har-
jaannuttamaan in-
himillisiin, yhteis-
kunnallisiin ja ta-
loudellisiin kysy-
myksiin liittyvää 
eettistä arviointiky-
kyään. 

 Ei käytetä arvosa-
nan muodostami-
sen perusteena. Op-
pilasta ohjataan 
pohtimaan koke-
muksiaan osana it-
searviointia. 

   

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

T3 ohjata oppilasta 
hahmottamaan it-
sensä yksilönä ja 

S1–S3 Oppilas oppii hah-
mottamaan itsensä 
yksilönä ja 

Yhteisten sääntö-
jen, ihmisoikeuk-
sien ja tasa-arvon 

Oppilas antaa esi-
merkkejä yhteisistä 
säännöistä. 

Oppilas kertoo, 
miksi tarvitaan yh-
teisiä sääntöjä.  

Oppilas selittää yh-
teisten sääntöjen 
merkityksen 

Oppilas erittelee 
yhteisten sääntö-
jen, 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

erilaisten yhteisö-
jen jäsenenä, ym-
märtämään ihmis-
oikeuksien ja tasa-
arvon merkityksen 
sekä hahmotta-
maan yhteiskunnan 
oikeudellisia peri-
aatteita 

erilaisten yhteisö-
jen jäsenenä, ym-
märtämään ihmis-
oikeuksien ja tasa-
arvon merkityksen 
sekä hahmotta-
maan yhteiskunnan 
oikeudellisia peri-
aatteita. 

periaatteiden tar-
kastelu  
 

 
Oppilas tunnistaa 
ihmisoikeuksiin ja 
tasa-arvoon liittyviä 
asioita arkielä-
mässä. 
 
Oppilas tunnistaa 
ohjatusti keskeisiä 
oikeudellisia peri-
aatteita. 

 
Oppilas kuvailee 
tasa-arvon ja ihmis-
oikeuksien merki-
tystä. 
 
Oppilas antaa esi-
merkin oikeusjär-
jestelmän toimin-
nasta. 
 

myös käytännössä. 
 
Oppilas perustelee, 
miksi ihmisoikeudet 
ovat tärkeitä ja mi-
hin oikeusjärjestel-
mää tarvitaan.  
 
Oppilas antaa esi-
merkkejä oikeusjär-
jestelmän toimin-
nasta. 

oikeusjärjestelmän 
ja ihmisoikeuksien 
merkitystä yhteis-
kunnan toiminnalle 
ja sen jäsenille. 

T4 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
median roolia ja 
merkitystä omassa 
arjessa ja yhteis-
kunnassa  
 

S1–S4 Oppilas oppii tar-
kastelemaan me-
dian roolia ja mer-
kitystä omassa ar-
jessa ja yhteiskun-
nassa. 

Median roolin tar-
kastelu  
 

Oppilas tunnistaa, 
miten media vai-
kuttaa hänen 
omassa elämäs-
sään. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä erilaisista 
tavoista, joilla me-
dia vaikuttaa hänen 
omassa elämässään 
ja yhteiskunnassa. 
 

Oppilas kuvailee, 
millainen merkitys 
medialla on hänen 
omassa elämässään 
ja miten erilaisia 
medioita voidaan 
käyttää vaikuttami-
sen välineenä. 

Oppilas erittelee 
median erilaisia ta-
poja vaikuttaa yh-
teiskunnassa ja tar-
kastelee median 
käyttöä ja merki-
tystä kriittisesti. 

T5 ohjata oppilasta 
oivaltamaan työn-
teon ja yrittäjyyden 
merkityksen lähiyh-
teisössään  
 

S1, S4 Oppilas oppii ym-
märtämään työn-
teon ja yrittäjyyden 
merkityksen lähiyh-
teisössään. 

Työnteon ja yrittä-
jyyden merkityksen 
tarkastelu 
 

Oppilas tunnistaa 
palkkatyön ja yrit-
täjyyden eroja. 

Oppilas antaa esi-
merkkejä palkka-
työn ja yrittäjyyden 
piirteistä ja nimeää 
niitä edustavia am-
matteja. 

Oppilas kuvailee 
työnteon ja yrittä-
jyyden merkitystä 
perheen toimeen-
tulon lähteenä. 

Oppilas analysoi 
palkkatyön ja yrit-
täjyyden merkitystä 
lähiyhteisössään. 
 

T6 tukea oppilasta 
ymmärtämään, että 
eri toimijoiden 
tuottamaan 

S1–S3  Oppilas oppii ym-
märtämään, että 
yhteiskunnalliseen 
tietoon liittyy 

Erilaisten arvojen, 
näkökulmien ja tar-
koitusperien hah-
mottaminen  

Oppilas tunnistaa 
ohjatusti, että eri 
toimijoiden tuotta-
massa 

Oppilas tunnistaa, 
että eri toimijoiden 
tuottamassa yhteis-
kunnallisessa 

Oppilas antaa esi-
merkkejä eri  
toimijoiden tuotta-
maan 

Oppilas selittää esi-
merkkien avulla, 
miten eri 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

yhteiskunnalliseen 
tietoon liittyy erilai-
sia arvoja, näkökul-
mia ja tarkoituspe-
riä  

erilaisia arvoja, nä-
kökulmia ja tarkoi-
tusperiä. 

yhteiskunnallisessa 
tiedossa on erilaisia 
näkökulmia. 
 

tiedossa on erilaisia 
näkökulmia ja tar-
koitusperiä. 

yhteiskunnalliseen 
tietoon liittyvistä 
näkökulmista ja tar-
koitusperistä. 
 

toimijoiden tuotta-
maan yhteiskunnal-
liseen 
tietoon liittyy erilai-
sia arvoja, näkökul-
mia ja tarkoituspe-
riä. 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  

T7 kannustaa oppi-
lasta harjoittele-
maan demokraatti-
sen vaikuttamisen 
perustaitoja sekä 
keskustelemaan ra-
kentavasti eri mieli-
piteistä 

S1–S3 Oppilas oppii de-
mokraattisen vai-
kuttamisen perus-
taitoja sekä raken-
tavaa keskustelua. 

Demokraattisen 
vaikuttamisen pe-
rustaitojen sekä yh-
teisössä toimimisen 
tietojen ja taitojen 
soveltaminen käy-
tännössä 

Oppilas tunnistaa, 
että hänellä on 
mahdollisuus vai-
kuttaa demokrati-
assa asioihin, jotka 
koskevat häntä ja 
muita yhteisön jä-
seniä.  
 
Oppilas antaa esi-
merkin tavasta vai-
kuttaa. 

Oppilas käyttää joi-
takin demokraatti-
sen vaikuttamisen 
keinoja.  
 
Oppilas kuuntelee 
toisia ja perustelee 
omia näkemyksi-
ään. 

Oppilas soveltaa 
demokraattisessa 
yhteisössä toimimi-
sen periaatteita ja 
taitoja, kuten kuun-
telemista, kannan 
ottamista, sitoutu-
mista enemmistön 
päätöksiin sekä vai-
kuttamista lähiyh-
teisössä. 

Oppilas soveltaa 
monipuolisesti de-
mokraattisessa yh-
teisössä toimimisen 
periaatteita ja tai-
toja.  
 
Oppilas arvioi omaa 
ja yhteisönsä toi-
mintaa demokraat-
tisen vaikuttamisen 
näkökulmasta. 

T8 tukea oppilasta 
ymmärtämään 
oman rahankäytön 
ja kulutusvalintojen 
perusteita sekä har-
joittelemaan niihin 
liittyviä taitoja  
 

S1, S4 Oppilas oppii ym-
märtämään oman 
rahankäytön ja ku-
lutusvalintojen pe-
rusteita sekä niihin 
liittyviä taitoja. 

Rahankäytön ja ku-
lutusvalintojen pe-
rusteiden sovelta-
minen  

Oppilas antaa esi-
merkkejä kulutta-
misesta ja säästä-
misestä. 
 

Oppilas antaa esi-
merkkejä kestä-
västä rahankäy-
töstä ja kulutusva-
lintojen vaikutuk-
sista.   

Oppilas arvioi erilai-
sia tapoja käyttää 
rahaa ja kuluttami-
seen liittyviä ratkai-
suja sekä kertoo, 
millaisia vaikutuksia 
hänen kulutuspää-
töksillään on mui-
hin ihmisiin ja ym-
päristöön. 

Oppilas erittelee 
yksilön rahankäy-
tön ja kuluttamisen 
vaikutuksia lähiyh-
teisöön, ympäris-
töön ja yhteiskun-
taan. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T9 kannustaa oppi-
lasta osallistumaan 
erilaisten yhteisö-
jen toimintaan ja 
harjoittelemaan 
median käyttöä tur-
vallisella ja yhteis-
kunnallisesti tiedos-
tavalla tavalla 

S1, S3 Oppilas oppii osal-
listumaan erilaisten 
yhteisöjen toimin-
taan ja käyttämään 
mediaa turvallisella 
ja yhteiskunnalli-
sesti tiedostavalla 
tavalla. 

Osallistuminen ja 
mediataidot  

Oppilas antaa esi-
merkin median tur-
vallisesta käyttämi-
sestä. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti antaa esimer-
kin median käyttä-
misestä yhteiskun-
nallisen toiminnan 
välineenä. 
 
 

Oppilas antaa esi-
merkkejä median 
turvallisesta käyttä-
misestä ja tunnistaa 
median käyttöön 
liittyviä riskejä. 
 
Oppilas antaa esi-
merkkejä tavoista 
käyttää mediaa yh-
teiskunnallisen 
ajattelun ja toimin-
nan välineinä.  

Oppilas pohtii me-
dian käyttämiseen 
liittyviä turvalli-
suusnäkökulmia ja 
käyttää mediaa yh-
teiskunnallisen 
ajattelun ja toimin-
nan välineenä. 
 
 

Oppilas arvioi erilai-
sia median käyttö-
tapoja sekä vaikut-
tamisen että me-
dian turvallisen 
käytön näkökul-
masta.  
 

 

Musiikki 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3–6 
 
Oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa on luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa.  
Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat opintojen aikaista ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute 
ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.  
 
Musiikin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin 
tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää perusteissa määriteltyjä musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas 
on saavuttanut opetussuunnitelman perusteissa asetetut vuosiluokkien 3–6 musiikin opetuksen tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vas-
taa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vuosiluokille 3–6 ase-
tettujen musiikin opetuksen tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
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tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Musiikin 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerikuvauksissa 
alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  
 

Opetuksen tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Osallisuus 

T1 rohkaista oppi-
lasta osallistumaan 
yhteismusisointiin 
ja rakentamaan 
myönteistä yhteis-
henkeä yhteisös-
sään 

S1–S4 Oppilas oppii toimi-
maan musiikillisten 
yhteisöjen jäse-
nenä. 

Musiikillisen ryh-
män jäsenenä toi-
miminen 

Oppilas osallistuu 
musisoivan ryhmän 
toimintaan yksilölli-
sen ohjauksen 
avulla.  

Oppilas osallistuu 
musisointiin ryh-
män jäsenenä. 

Oppilas osallistuu 
yhteismusisointiin 
huomioiden muut 
ryhmän jäsenet. 

Oppilas osallistuu 
yhteismusisointiin 
rakentavasti huo-
lehtien osuudes-
taan sekä kannus-
taen ja auttaen toi-
sia. 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjata oppilasta 
luontevaan äänen-
käyttöön ja laulami-
seen sekä kehittä-
mään keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointu-
soittimien soittotai-
toaan musisoivan  
ryhmän jäsenenä 

S1–S4 Oppilas kehittää ää-
nenkäyttö- ja laulu-
taitoaan sekä 
keho-, rytmi-, melo-
dia- ja sointusoitin-
ten soittotaitojaan 
musisoivan ryhmän 
jäsenenä. 

Äänenkäyttö, laula-
minen ja soittami-
nen ryhmän jäse-
nenä 

Oppilas kokeilee 
äänenkäytön ja 
soittamisen mah-
dollisuuksia yksilöl-
lisen ohjauksen 
avulla.  

Oppilas harjoittelee 
äänenkäyttöä ja 
osallistuu yhteislau-
luun.  
 
Oppilas soittaa 
keho-, rytmi-, melo-
dia- ja sointusoitti-
mia ryhmän jäse-
nenä. 

Oppilas harjoittelee 
äänenkäyttöä sekä 
keho-, rytmi-, melo-
dia- ja sointusoitti-
mien soittamista. 
 
Oppilas osallistuu 
yhteislauluun ja -
soittoon pyrkien so-
vittamaan osuu-
tensa osaksi musii-
killista kokonai-
suutta.  

Oppilas kehittää ää-
nenkäyttöään ja  
keho-, rytmi-, melo-
dia- ja sointusoitti-
mien soittotaitoaan 
sekä osallistuu yh-
teislauluun ja -soit-
toon sujuvasti. 
 

T3 kannustaa oppi-
lasta keholliseen 
musiikin, kuvien, 
tarinoiden ja 

S1–S4 Oppilas ilmaisee ja 
tutkii musiikkia ja 
taiteen maailmaa 

Musiikkiliikunta 
  

Oppilas osallistuu 
musiikkia ja liikettä 
yhdistävään toimin-
taan. 

Oppilas osallistuu 
musiikkia ja liikettä 
yhdistävään 

Oppilas liikkuu mu-
siikin mukaan ja 
käyttää kehoaan 

Oppilas käyttää 
koko kehon liikettä 
monipuolisesti ja 
luovasti musiikin 
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Opetuksen tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tunnetilojen ilmai-
suun kokonaisval-
taisesti liikkuen 
 

musiikkiliikunnalli-
suuden keinoin. 
 
 

toimintaan ryhmän 
jäsenenä. 

musiikilliseen ilmai-
suun.  
 

oppimisessa sekä 
musiikillisessa il-
maisussa ja vuoro-
vaikutuksessa.  

T4 tarjota oppi-
laalle mahdollisuuk-
sia ääniympäristön 
ja musiikin elämyk-
selliseen kuunte-
luun sekä ohjata 
häntä jäsentämään 
kuulemaansa sekä 
kertomaan siitä 

S1–S4 Oppilas kuuntelee 
ja havainnoi ää-
niympäristöä ja 
musiikkia elämyk-
sellisesti sekä kyke-
nee osallistumaan 
aiheeseen liittyvään 
keskusteluun.  

Musiikin kuuntelu Oppilas kuuntelee 
ääniympäristöä ja 
musiikkia.  
 

Oppilas kuuntelee 
ääniympäristöä ja 
musiikkia ja tunnis-
taa niihin liittyviä 
mieltymyksiään. 

Oppilas kuuntelee 
keskittyneesti ää-
niympäristöä ja 
musiikkia, tunnistaa 
niihin liittyviä miel-
tymyksiään ja esit-
tää kuulemastaan 
huomioita.  

Oppilas kuuntelee 
ääniympäristöä ja 
musiikkia, tunnistaa 
niihin liittyviä miel-
tymyksiään ja kes-
kustelee havain-
noistaan. 

T5 rohkaista oppi-
lasta improvisoi-
maan sekä suunnit-
telemaan ja toteut-
tamaan pienimuo-
toisia sävellyksiä tai 
monitaiteellisia ko-
konaisuuksia eri 
keinoin ja myös 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyt-
täen 

S1–S4 Oppilas rakentaa 
luovaa suhdetta 
musiikkiin äänillä 
leikkien, kokeillen 
ja improvisoiden 
sekä säveltäen tai 
työskentelemällä 
taiteidenvälisesti. 
Hän käyttää tieto- 
ja viestintäteknolo-
giaa musiikin teke-
misessä. 

Luovan musiikillisen 
ajattelun ilmaisemi-
nen eri keinoin 

Oppilas osallistuu 
luovan tuottamisen 
prosessiin yksin tai 
ryhmän jäsenenä. 
 
Oppilas kokeilee 
joitakin musiikki-
teknologian työka-
luja opettajan yksi-
löllisen ohjauksen 
avulla.  

Oppilas osallistuu 
luovan tuottamisen 
prosessiin tuottaen 
yksittäisiä musiikilli-
sia ideoita yksin tai 
ryhmän jäsenenä. 
 
Oppilas kokeilee 
musiikkiteknologian 
mahdollisuuksia 
musiikin tekemi-
sessä. 

Oppilas käyttää 
musiikillisia tai 
muita äänellisiä 
elementtejä luovan 
tuottamisen pro-
sessissa. 
 
Oppilas osaa ohja-
tusti hyödyntää 
musiikkiteknologian 
tarjoamia mahdolli-
suuksia yksin tai 
ryhmän jäsenenä.  
 

Oppilas käyttää 
musiikillisia tai 
muita äänellisiä 
elementtejä kehit-
täen ja toteuttaen 
musiikillisia ideoita 
yksin tai ryhmän jä-
senenä. 
 
Oppilas käyttää 
musiikkiteknologian 
tarjoamia mahdolli-
suuksia omassa tai 
ryhmän ilmaisussa. 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
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Opetuksen tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
musiikillisia koke-
muksiaan ja musii-
killisen maailman 
esteettistä, kulttuu-
rista ja historiallista 
monimuotoisuutta  

S1–S4 Oppilas tarkastelee 
musiikillisia koke-
muksiaan sekä mu-
siikillisen maailman 
monimuotoisuutta.  

Musiikin merkitys-
ten havainnointi  

Oppilas tunnistaa 
joitakin musiikin es-
teettisiä, ajallisia ja 
kulttuurisia piir-
teitä.  

Oppilas kertoo mu-
siikillisista havain-
noistaan sekä tun-
nistaa joitakin mu-
siikin esteettisiä, 
ajallisia ja kulttuuri-
sia piirteitä. 

Oppilas kertoo ja 
esittää näkemyksiä 
musiikillisista ha-
vainnoistaan sekä 
musiikin esteetti-
sistä, ajallisista ja 
kulttuurisista mer-
kityksistä. 

Oppilas esittää pe-
rusteltuja näkemyk-
siä ja osallistuu kes-
kusteluun musiikilli-
sista havainnoista 
sekä musiikin es-
teettisiä, ajallisista 
ja kulttuurisista 
merkityksistä. 

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään mu-
siikkikäsitteitä ja 
musiikin merkintä-
tapojen periaat-
teita musisoinnin 
yhteydessä 

S1–S4 Oppilas käyttää 
musiikkikäsitteitä ja 
musiikin merkintä-
tapoja musiikilli-
sessa toiminnassa.  

Musiikin merkintä-
tapojen ymmärtä-
minen 

Oppilas tunnistaa 
joitakin musiikkikä-
sitteitä ja musiikin 
merkintätapoja.  

Oppilas tunnistaa 
joitakin musiikkikä-
sitteitä ja musiikin 
merkintätapoja ja 
osaa musisoida nii-
den mukaisesti. 

Oppilas toimii opis-
keltujen musiikillis-
ten merkintöjen 
mukaisesti musi-
soidessaan.  

Oppilas käyttää ja 
soveltaa opiskeltuja 
musiikkikäsitteitä ja 
musiikin merkintä-
tapoja musiikilli-
sessa toiminnassa.   

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan mu-
siikin vaikutuksia 
hyvinvointiin sekä 
huolehtimaan mu-
sisointi- ja ääniym-
päristön turvalli-
suudesta 

S1–S4 Oppilas huolehtii 
musisointi- ja ää-
niympäristön tur-
vallisuudesta. Hän 
tunnistaa musiikin 
ja ääniympäristön 
vaikutuksia mieli-
alaan ja hyvinvoin-
tiin.  
  

Soitinten ja laittei-
den turvallinen 
käyttö 
 
Lisäksi oppilasta 
ohjataan pohti-
maan ääneen ja 
musiikkiin liittyviä 
kokemuksiaan, 
mutta tätä ei käy-
tetä arvosanan 
muodostamisen pe-
rusteena.   

Oppilas noudattaa 
kulloinkin annetta-
via turvallisuusoh-
jeita käyttäessään 
laitteita ja soitti-
mia. 

Oppilas toimii tur-
vallisuusohjeiden 
mukaisesti käyttä-
essään laitteita ja 
soittimia. 

Oppilas osaa käyt-
tää laitteita ja soit-
timia turvallisuus-
ohjeiden mukai-
sesti. 
 

Oppilas osaa käyt-
tää laitteita ja soit-
timia turvallisuus-
ohjeiden mukai-
sesti ja huolehtia   
musisointi- ja ää-
niympäristön tur-
vallisuudesta.  
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Opetuksen tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

T9 ohjata oppilasta 
kehittämään musii-
killista osaamistaan 
harjoittelun avulla, 
osallistumaan ta-
voitteiden asetta-
miseen ja arvioi-
maan edistymis-
tään suhteessa ta-
voitteisiin. 

S1–S4 Oppilas oppii kehit-
tämään musiikillista 
osaamistaan har-
joittelun avulla, 
osallistuu tavoittei-
den asettamiseen 
musiikilliselle oppi-
miselleen sekä ar-
vioi taitojensa edis-
tymistä suhteessa 
tavoitteisiin. 

Oppimaan oppimi-
nen ja työskentely-
taidot  

Oppilas kehittää 
osaamistaan opet-
tajan tukemana jol-
lakin musiikillisen 
osaamisen osa-alu-
eella annetun ta-
voitteen suuntai-
sesti. 

Oppilas kehittää 
musiikillista osaa-
mistaan harjoitte-
lun avulla sekä har-
joittelee tavoittei-
den asettamista ja 
edistymisen arvi-
ointia yhteismusi-
soinnissa.  

Oppilas kehittää 
musiikillista osaa-
mistaan harjoitte-
lun avulla sekä osal-
listuu tavoitteiden 
asettamiseen ja 
edistymisen arvi-
ointiin yhteismusi-
soinnissa.  
 
 

Oppilas asettaa ta-
voitteita musiikilli-
selle osaamiselleen 
ja työskentelee nii-
den mukaisesti.  
 
Oppilas arvioi toi-
mintaansa ja mu-
kauttaa työskente-
lyään tavoit-
teidensa pohjalta. 

 
 

Kuvataide 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3–6 
 
Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja summatiivisella 
arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehit-
tymistä. Oppilasta ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuk-
sen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista 
arviointia. Oppimisen ja osaamisen arvioinnissa havainnoidaan oppilaan edistymistä kuvien tuottamisen, vastaanottamisen ja tulkitsemisen taitojen kehittämisessä. Opin-
noissa edistymisen kannalta on keskeistä kehittää ja arvioida oppilaan osaamista kaikissa opetuksen tavoitealueissa jokaisella vuosiluokalla. 
 
Kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennet-
tuihin tavoitteisiin. Oppilaan työskentelyn arviointi sisältyy vuosiluokilla 3–6 kuvataiteen lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan sanalliseen arvioon tai arvosanaan.  
Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin. 
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Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä kuvataiteen valtakunnallisia 
arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut opetussuunnitelman perusteissa asetetut vuosiluokkien 3–6 kuvataiteen tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppi-
laan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan 
vuosiluokille 3–6 asetettujen kuvataiteen tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen 
jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.  Kuvataiteen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereissä 
alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppi-
lasta havainnoi-
maan taidetta, ym-
päristöä ja muuta 
visuaalista kulttuu-
ria moniaistisesti ja 
erilaisia kuvallisia 
välineitä hyödyn-
täen  

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-
vainnoimaan tai-
detta, ympäristöä 
ja muuta visuaalista 
kulttuuria moniais-
tisesti. Hän käyttää 
kuvailmaisun väli-
neitä ja keinoja ha-
vaitsemisen apuna. 

Taiteen, ympäris-
tön ja muun visuaa-
lisen kulttuurin ha-
vainnoiminen 

Oppilas tekee ohja-
tusti havaintoja ko-
keilemalla jotain 
kuvallista välinettä. 

Oppilas tekee ha-
vaintoja käyttä-
mällä joitakin ku-
vallisia välineitä. 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja eri ais-
tein ja käyttämällä 
useita kuvallisia vä-
lineitä. 

Oppilas osaa tehdä 
monipuolisia ha-
vaintoja eri aistein 
ja käyttämällä tar-
koituksenmukai-
sesti kuvallisia väli-
neitä. 

T2 rohkaista oppi-
lasta keskustele-
maan havainnois-
taan ja ajatuksis-
taan sekä harjoitte-
lemaan näkemys-
tensä perustele-
mista 

S1, S2, S3 Oppilas oppii kes-
kustelemaan ha-
vainnoistaan ja aja-
tuksistaan toisten 
kanssa. Hän harjoit-
telee näkemystensä 
perustelemista yk-
sin ja ryhmän jäse-
nenä. 

Havaintojen ja aja-
tusten sanallistami-
nen 

Oppilas jakaa ohja-
tusti jonkin havain-
tonsa suullisesti tai 
kirjallisesti. 
 
Oppilas harjoittelee 
havaintojensa ja 
ajatustensa ilmaise-
mista. 

Oppilas ilmaisee 
joitakin havainto-
jaan ja ajatuksiaan 
yhteisessä keskus-
telussa. 
 
Oppilas harjoittelee 
näkemystensä pe-
rustelemista. 

Oppilas tuo havain-
tojaan ja ajatuksi-
aan aktiivisesti yh-
teiseen keskuste-
luun.  
 
Oppilas osaa perus-
tella näkemyksiään. 

Oppilas osallistuu 
yhteiseen keskuste-
luun oma-aloittei-
sesti ja muiden nä-
kemyksiä huomi-
oon ottaen.  
 
Oppilas osaa esittää 
näkemyksiään pää-
osin selkeästi pe-
rustellen.   
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T3 innostaa oppi-
lasta ilmaisemaan 
havaintojaan ja aja-
tuksiaan kuvallisesti 
ja muita tiedon 
tuottamisen tapoja 
käyttäen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ilmai-
semaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan 
kuvallisesti. Hän 
harjoittelee käyttä-
mään kuvailmaisus-
saan myös muuta 
kuin näköaistiin pe-
rustuvaa tietoa. 

Havaintojen ja aja-
tusten kuvallinen il-
maiseminen 
  

Oppilas ilmaisee 
ohjatusti havainto-
jaan ja ajatuksiaan 
kuvailmaisun väli-
neillä ja keinoilla. 

Oppilas ilmaisee 
havaintojaan ja aja-
tuksiaan käyttä-
mällä kuvailmaisun 
välineitä ja keinoja.  
 
Oppilas käyttää ku-
vailmaisussaan 
myös jotakin muuta 
tiedon tuottamisen 
tapaa. 

Oppilas osaa il-
maista havainto-
jaan ja ajatuksiaan 
hyödyntämällä mo-
nipuolisesti kuvail-
maisun välineitä ja 
keinoja.  
 
Oppilas käyttää ku-
vailmaisussaan 
myös muita tiedon 
tuottamisen tapoja. 

Oppilas osaa syven-
tää havaintojensa 
ja ajatustensa il-
maisemista kuvail-
maisun välineillä ja 
keinoilla.  
 
Oppilas hyödyntää 
kuvailmaisussaan 
tavoitteellisesti 
muita tiedon tuot-
tamisen tapoja. 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään moni-
puolisesti erilaisia 
materiaaleja, tek-
niikoita ja ilmaisun 
keinoja sekä har-
jaannuttamaan ku-
van tekemisen tai-
tojaan 

S1, S2, S3 Oppilas tutustuu 
erilaisiin kuvailmai-
sun välineisiin ja 
keinoihin sekä oppii 
käyttämään niitä 
monipuolisesti. Hän 
oppii harjoittele-
maan ja kehittä-
mään kuvan teke-
misen taitojaan pit-
käjänteisesti. 

Kuvailmaisun väli-
neiden ja keinojen 
käyttäminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jonkin 
materiaalin tai tek-
niikan käyttöä. 

Oppilas kokeilee ja 
harjoittelee erilais-
ten kuvailmaisun 
välineiden ja keino-
jen käyttöä.  
 
Oppilas käyttää 
niistä joitakin teh-
dessään kuvia. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia materi-
aaleja, tekniikoita 
ja ilmaisukeinoja 
kuvailmaisussaan. 
 
Oppilas kehittää ku-
van tekemisen tai-
tojaan. 

Oppilas osaa sovel-
taa erilaisia materi-
aaleja, tekniikoita 
ja ilmaisukeinoja 
tarkoituksenmukai-
sesti kuvallisessa 
tuottamisessaan. 
 
Oppilas harjaannut-
taa kuvan tekemi-
sen taitojaan pää-
osin tavoitteelli-
sesti.  

T5 ohjata oppilasta 
tavoitteelliseen ku-
vallisten taitojen 
kehittämiseen yksin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii kehit-
tämään tavoitteelli-
sesti 

Kuvailmaisun taito-
jen kehittäminen 
yksin ja yhteis-
työssä 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti työsken-
telyä oman tai 

Oppilas harjoittelee 
tavoitteiden asetta-
mista yksin tai 

Oppilas osaa aset-
taa tavoitteita yksin 
ja yhteistyössä mui-
den kanssa. 

Oppilas osaa aset-
taa johdonmukai-
sesti tavoitteita 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ja yhteistyössä mui-
den kanssa 

kuvailmaisuaan yk-
sin ja yhteistyössä.  

yhteisen suunnitel-
man pohjalta. 

yhteistyössä mui-
den kanssa.  
 
Oppilas kehittää yk-
sittäisiä kuvailmai-
sun taitojaan ta-
voitteiden suuntai-
sesti. 

 
Oppilas kehittää ku-
vailmaisun taito-
jaan pääasiallisesti 
tavoitteiden mukai-
sesti. 

yksin ja yhteis-
työssä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas kehittää ku-
vailmaisun taito-
jaan tavoitteiden 
mukaisesti. 

T6 ohjata oppilasta 
tutustumaan erilai-
siin kuvallisen vies-
tinnän tapoihin ja 
käyttämään kuvalli-
sen vaikuttamisen 
keinoja omissa ku-
vissaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii käyt-
tämään kuvallisen 
vaikuttamisen kei-
noja omissa kuvis-
saan. 

Kuvien avulla vai-
kuttaminen ja osal-
listuminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jotakin 
vaikuttamisen kei-
noa kuvissaan. 

Oppilas harjoittelee 
ja käyttää joitakin 
vaikuttamisen kei-
noja ilmaistessaan 
näkemyksiään ku-
vissaan. 

Oppilas osaa käyt-
tää vaikuttamisen 
keinoja ilmaistes-
saan näkemyksiään 
kuvissaan. 

Oppilas osaa käyt-
tää tavoitteellisesti 
erilaisia vaikuttami-
sen keinoja kuvis-
saan. 
 
Oppilas ilmaisee 
näkemyksiään ku-
vissaan ja osallistuu 
niillä keskusteluun. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan ku-
via eri lähtökoh-
dista ja eri yhteyk-
sissä sekä pohti-
maan todellisuuden 
ja fiktion suhdetta 

S1, S2, S3 Oppilas tarkastelee 
monipuolisesti eri-
laisia kuvia. Hän op-
pii pohtimaan to-
dellisuuden ja fik-
tion suhdetta. 

Kuvien tarkastelu 
  

Oppilas tarkastelee 
ohjatusti kuvia sekä 
pohtii todellisuu-
den ja fiktion suh-
detta jossakin ku-
vassa. 

Oppilas tarkastelee 
erilaisia kuvia ja 
huomioi ohjatusti 
niiden lähtökohtia 
ja yhteyksiä.  
 
Oppilas ilmaisee 
näkemyksiään to-
dellisuuden ja fik-
tion suhteesta jois-
sakin kuvissa. 

Oppilas osaa tar-
kastella sisällön, 
muodon ja asiayh-
teyden vaikutusta 
erilaisten kuvien 
tulkintaan.  
 
Oppilas kertoo to-
dellisuuden ja fik-
tion suhteesta eri-
laisissa kuvissa. 

Oppilas osaa tar-
kastella monipuoli-
sesti sisällön, muo-
don ja asiayhtey-
den vaikutusta eri-
laisten kuvien tul-
kintaan.  
 
Oppilas kertoo to-
dellisuuden ja fik-
tion suhteesta 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

 erilaisissa kuvissa 
perustellen näke-
myksiään. 

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan tai-
detta ja muuta vi-
suaalista kulttuuria 
teoksen, tekijän ja 
katsojan näkökul-
mista sekä pohti-
maan historiallisten 
ja kulttuuristen te-
kijöiden vaikutusta 
kuviin 

S1, S2, S3 Oppilas tarkastelee 
visuaalisen kulttuu-
rin merkityksiä eri 
näkökulmista. Hän 
oppii käyttämään 
kuvatulkinnan me-
netelmiä. 
 

Kuvatulkinnan me-
netelmien käyttä-
minen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jotakin ku-
vatulkinnan mene-
telmää tarkastelles-
saan kuvataidetta 
tai muuta visuaa-
lista kulttuuria. 

Oppilas kokeilee ja 
harjoittelee kuva-
tulkinnan menetel-
miä. 
 
Oppilas käyttää oh-
jatusti jotakin kuva-
tulkinnan menetel-
mää tarkastelles-
saan kuvataidetta 
tai muuta visuaa-
lista kulttuuria. 

Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia kuva-
tulkinnan menetel-
miä. 
 
Oppilas kertoo ku-
vista teoksen, teki-
jän ja katsojan nä-
kökulmista. 
 
Oppilas käyttää tul-
kintojaan kuvista 
keskusteltaessa. 

Oppilas osaa käyt-
tää tavoitteellisesti 
kuvatulkinnan me-
netelmiä tulkites-
saan kuvia teoksen, 
tekijän ja katsojan 
näkökulmasta. 
 
Oppilas hyödyntää 
tulkintojaan perus-
tellessaan näke-
myksiään kuvista 
keskusteltaessa. 

T9 innostaa oppi-
lasta kokeilemaan 
eri aikojen ja kult-
tuurien kuvailmai-
sun tapoja omissa 
kuvissaan 

S1, S2, S3 Oppilas tutustuu 
kulttuurisiin kuvail-
maisun tapoihin.  
Hän oppii käyttä-
mään niitä omassa 
kuvailmaisussaan. 

Kulttuuristen ku-
vailmaisun tapojen 
tuntemus ja käyttä-
minen  

Oppilas tutustuu ja 
kokeilee ohjatusti 
jotakin kulttuurista 
kuvailmaisun tapaa 
tehdessään kuvia. 
 

Oppilas harjoittelee 
joitakin kulttuurisia 
kuvailmaisun ta-
poja kuvissaan ja 
tehdessään tulkin-
toja. 

Oppilas käyttää eri-
laisia kulttuurisia 
kuvailmaisun ta-
poja kuvissaan ja 
tehdessään tulkin-
toja. 

Oppilas osaa sovel-
taa kulttuurisia ku-
vailmaisun tapoja 
kuvissaan ja teh-
dessään tulkintoja.  

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T10 ohjata oppi-
lasta keskustele-
maan taiteessa, 
ympäristössä ja 
muussa visuaali-
sessa kulttuurissa 
ilmenevistä ar-
voista 

S1, S2, S3 Oppilas harjoittelee 
omien näkemysten 
esittämistä visuaali-
sesta kulttuurista ja 
oppii keskustele-
maan siinä ilmene-
vistä arvoista.  

Arvojen tarkastele-
minen ja niistä kes-
kusteleminen 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti visuaali-
sessa kulttuurissa 
ilmenevien arvojen 
tarkastelemista ja 
niistä keskustele-
mista. 

Oppilas ilmaisee ja 
tuo keskusteluun 
joitakin näkemyksi-
ään visuaalisessa 
kulttuurissa ilmene-
vistä arvoista. 

Oppilas ilmaisee ak-
tiivisesti näkemyk-
siään visuaalisessa 
kulttuurissa ilmene-
vistä arvoista. 

Oppilas ottaa kan-
taa visuaalisen kult-
tuurin arvoista käy-
tävään keskuste-
luun ja perustelee 
näkemyksiään.  

T11 kannustaa op-
pilasta ottamaan 
huomioon kulttuu-
rinen moninaisuus 
ja kestävä kehitys 
kuvailmaisun sisäl-
töjä ja toimintata-
poja valitessaan 

S1, S2, S3 Oppilas ottaa ku-
vailmaisussaan 
huomioon kulttuu-
riseen moninaisuu-
teen ja kestävään 
kehitykseen liittyviä 
näkökulmia. 

Kuvailmaisun valin-
nat omien näke-
mysten esittämi-
sessä 

Oppilas tuo ohja-
tusti esille jonkin 
kulttuurisen moni-
naisuuden tai kes-
tävän kehityksen 
näkökulman. 
 
 
 

Oppilas huomioi 
joissakin kuvailmai-
sunsa sisällöissä tai 
toimintatavoissa 
kulttuurisen moni-
naisuuden ja kestä-
vän kehityksen nä-
kökulmia. 
 
 

Oppilas huomioi 
kuvailmaisunsa si-
sällöissä ja toimin-
tatavoissa kulttuu-
risen moninaisuu-
den ja kestävän ke-
hityksen näkökul-
mia. 
 
Oppilas kertoo ku-
vailmaisun valin-
noillaan näkemyk-
sistään.  

Oppilas huomioi 
kuvailmaisunsa si-
sällöissä ja toimin-
tatavoissa tavoit-
teellisesti kulttuuri-
sen moninaisuuden 
ja kestävän kehityk-
sen näkökulmia. 
 
Hän perustelee nä-
kemyksiään ja rat-
kaisujaan. 

 

Käsityö 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3–6   
 
Oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä on luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa, oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa sekä koko käsityöprosessia koskevaa. 
Käsityöprosessin eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppimisen ja osaamisen arvioinnissa havainnoidaan käsityöprosessia kokonaisuudessaan, käsityö-
hön soveltuvien materiaalien kokeilemista, testaamista, eri materiaalien työstämisen tapoja, taitoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa 
opitun soveltamista.   
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Palautteen antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten sisältöalueiden oppimisen 
rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa käydään yhdessä läpi oppilaan vahvuuk-
sia ja kehittämiskohteita ja ohjataan kehittämään suoritusta. Oppilaille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Oppilaan tai ryhmän työskentelyä ja tuotosta 
voidaan esitellä ja tarkastella, jolloin oppilaat oppivat asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.  
 
Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin 
oppiaineen tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoit-
teisiin.  
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut perus-
teissa asetetut vuosiluokkien 3–6 käsityön opetuksen tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 
kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vuosiluokille 3–6 asetettujen käsityön opetuksen tavoitteiden 
pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 
heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Oppilaan työskentelyn arviointi sisältyy vuosiluokilla 3–6 käsityön lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan 
sanalliseen arvioon tai arvosanaan. Käsityön 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosa-
nan kuvauksiin.   
 
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa keksi-
vään, kokeilevaan 
ja paikallisuutta 
hyödyntävään käsi-
työhön 

S1–S6   Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilasta oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksia osana 
itsearviointia. 

   

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan koko-
nainen 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 
kokonaisen käsityö-
prosessin, johon si-
sältyy oman työn 
suunnittelu, 

Oman työn suun-
nittelu, valmistus, 
arviointi ja proses-
sin dokumentointi  

Oppilas tunnistaa 
käsityöprosessin 
osat. 
 

Oppilas toteuttaa 
käsityöprosessin 
keskeiset osat 
opettajan ohjaa-
mana. 

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen käsityö-
prosessin ja doku-
mentoi sen eri vai-
heita.  

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen käsityö-
prosessin itsenäi-
sesti ja dokumentoi 
käsityöprosessin 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
 

käsityöprosessi ja 
sen dokumentointi 
 

valmistus ja työs-
kentelynaikainen 
arviointi. Hän doku-
mentoi prosessia.  

Oppilas toteuttaa 
jonkin käsityöpro-
sessin osan opetta-
jan konkreettisesti 
ohjaamana ja doku-
mentoi sen.  

 
Oppilas dokumen-
toi joitakin käsityö-
prosessin vaiheita.                                                         

vaiheet. 
 
Oppilas pohtii 
omaa työskentely-
ään. 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin ja 
teknisiin ratkaisui-
hin 

S1–S4 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas suunnitte-
lee ja valmistaa yk-
sin tai ryhmässä kä-
sityötuotteen tai 
teoksen, jossa to-
teutuu perustellut, 
esteettiset ja tekni-
set ratkaisut. 

Tuotteen valmista-
minen 
 

Oppilas suunnitte-
lee tai valmistaa 
tuotetta tai teosta 
opettajan konkreet-
tisesti ohjaamana. 
 

Oppilas valmistaa 
omaan tai yhtei-
seen suunnitel-
maan perustuvan 
tuotteen tai teok-
sen opettajan oh-
jaamana. 

Oppilas valmistaa 
omaan tai yhtei-
seen suunnitel-
maan perustuvan 
tuotteen tai teok-
sen, jossa on huo-
mioitu esteettisyys 
ja toimivuus. 
 

Oppilas valmistaa 
omaan tai yhtei-
seen suunnitel-
maan perustuvan 
tuotteen tai teok-
sen, jossa on huo-
mioitu esteettisyys 
ja toimivuus.  
 
Oppilas arvioi ja pe-
rustelee tuotteen 
esteettisiä tai toi-
minnallisia ratkai-
suja. 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan käsit-
teistöä sekä tunte-
maan monia erilai-
sia materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmukai-
sesti 

S3, S5 Oppilas käyttää kä-
sityön käsitteistöä 
ja tuntee erilaisia 
käsityön materiaa-
leja. 
Hän työstää tarkoi-
tuksenmukaisesti 
erilaisia materiaa-
leja ja valitsee nii-
hin sopivia valmis-
tusmenetelmiä. 

Käsityössä käytettä-
vien materiaalien ja 
valmistusmenetel-
mien valinta, yhdis-
täminen ja työstä-
minen  

Oppilas tunnistaa 
joitakin käsityön 
työvälineitä, mate-
riaaleja ja valmis-
tusmenetelmiä 
opettajan konkreet-
tisesti ohjaamana. 

Oppilas tunnistaa ja 
nimeää käsityön kä-
sitteistöä ja käyttää 
käsityön työväli-
neitä, materiaaleja 
ja valmistusmene-
telmiä opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas tuntee ja 
osaa käyttää käsi-
työn käsitteistöä.  
 
Oppilas valitsee, 
yhdistää ja käyttää 
eri materiaaleja ja 
valmistusmenetel-
miä tarkoituksen-
mukaisesti.  

Oppilas käyttää kä-
sityön käsitteistöä 
monipuolisesti. 
 
Oppilas valitsee, 
yhdistää ja käyttää 
taitavasti eri mate-
riaaleja ja valmis-
tusmenetelmiä so-
veltaen niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti, 
huolehtimaan tur-
vallisesta työsken-
telystä sekä valitse-
maan ja käyttä-
mään työhön sopi-
vaa välineistöä 

S1–S5 Oppilas toimii pit-
käjänteisesti ja vas-
tuuntuntoisesti ja 
työskentelee työ-
turvallisuusohjeita 
noudattaen. Hän 
valitsee ja käyttää 
työhön sopivaa vä-
lineistöä. 

Työskentelytaidot 
 
 

Oppilas harjoittelee 
pitkäjänteistä ja 
turvallista työsken-
telyä opettajan 
konkreettisesti oh-
jaamana. 
 
Oppilas valitsee ja 
käyttää työvälineitä 
opettajan konkreet-
tisesti ohjaamana. 

Oppilas työskente-
lee pitkäjänteisesti, 
vastuullisesti ja tur-
vallisesti opettajan 
ohjaamana.  
 
Oppilas harjoittelee 
tavoitteellista työs-
kentelyä. 
 
Oppilas tietää käsi-
työssä käytettävien 
työvälineiden ja 
laitteiden toiminta-
periaatteita ja osaa 
käyttää niitä opet-
tajan ohjaamana.  

Oppilas ottaa vas-
tuuta omasta työs-
kentelystään sekä 
toimii pitkäjäntei-
sesti ja tavoitteelli-
sesti. 
 
Oppilas tietää käsi-
työssä käytettävien 
työvälineiden ja 
laitteiden toiminta-
periaatteita ja osaa 
käyttää niitä turval-
lisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 
 

Oppilas työskente-
lee vastuuntuntoi-
sesti, pitkäjäntei-
sesti ja tavoitteelli-
sesti. 
 
Oppilas huomioi 
työturvallisuuden 
omassa ja toisten 
kanssa työskente-
lyssä. 
 
Oppilas tietää käsi-
työssä käytettävien 
työvälineiden ja 
laitteiden toiminta-
periaatteita ja osaa 
valita niistä tarkoi-
tuksenmukaisim-
mat. 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityöpro-
sessin dokumen-
toinnissa 

S1–S2, S6 Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityöpro-
sessin dokumen-
toinnissa. 

Tieto- ja viestintä-
teknologian käyttä-
minen omassa työs-
kentelyssä 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa jonkin 
käsityöprosessin 
vaiheen aikana 
opettajan konkreet-
tisesti ohjaamana. 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa opetta-
jan ohjaamana käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistuk-
sessa ja käsityöpro-
sessin dokumen-
toinnissa.  

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa ohjeis-
tuksen mukaisesti 
käsityön suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityöpro-
sessin dokumen-
toinnissa.  

Oppilas käyttää it-
senäisesti oman kä-
sityöprosessinsa eri 
vaiheisiin ja niiden 
dokumentointiin 
sopivia tieto- ja 
viestintäteknolo-
gian välineitä. 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, 

S6 Oppilas arvostaa 
omaa ja muiden 

Oman työn ja käsi-
työprosessin 

Oppilas harjoittelee 
oman työn ja 

Oppilas osallistuu 
oman työn ja 

Oppilas osallistuu 
rakentavasti oman 

Oppilas tarkastelee 
realistisesti omaa 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
 

arvostamaan ja tar-
kastelemaan vuoro-
vaikutteisesti omaa 
ja muiden koko-
naista käsityöpro-
sessia 
 
 

työtä sekä tarkaste-
lee omaa käsityö-
prosessiaan ja tar-
vittaessa muuttaa 
työskentelyään. 
Hän antaa vertais-
palautetta käsityö-
prosessista. 

tarkastelu, vertais-
palautteen antami-
nen 
 
 

käsityöprosessin 
tarkastelua sekä 
vertaispalautteen 
antamista opetta-
jan konkreettisesti 
ohjaamana. 

käsityöprosessin 
tarkasteluun sekä 
vertaispalautteen 
antamiseen opetta-
jan ohjaamana. 
 
 

työn ja käsityöpro-
sessin tarkasteluun.  
 
Oppilas osallistuu 
tarkoituksenmukai-
sesti vertaispalaut-
teen antamiseen. 

työtään ja käsityö-
prosessiaan.  
 
Oppilas antaa aktii-
visesti rakentavaa 
vertaispalautetta 
käsityöprosessista. 

T8 herättää oppilas 
arvioimaan kulutus- 
ja tuotantotapoja 
kriittisesti  
 
 

S1–S3, S5 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas tarkastelee 
kulutus- ja tuotan-
totapoja monipuoli-
sesti. Hän valmistaa 
tuotteitaan materi-
aalitaloudellisesti.  

Kulutus- ja tuotan-
totapojen pohdinta 
 
 

Oppilas valitsee ja 
käyttää materiaa-
leja taloudellisesti 
opettajan konkreet-
tisesti ohjaamana. 
 
 
 

Oppilas pohtii kulu-
tus- ja tuotantota-
poja opettajan oh-
jaamana. 
 
Oppilas valitsee ja 
käyttää materiaa-
leja taloudellisesti 
opettajan ohjaa-
mana.  

Oppilas osaa ker-
toa, miten kulutus- 
ja tuotantotavat 
vaikuttavat tuot-
teen elinkaareen. 
 
Oppilas valmistaa 
tuotteitaan materi-
aalitaloudellisesti.  

Oppilas tarkastelee 
monipuolisesti ku-
lutus- ja tuotanto-
tapojen vaikutusta 
tuotteen elinkaa-
reen.  
 
Oppilas valmistaa 
tuotteitaan materi-
aalitaloudellisesti ja 
perustelee valinto-
jaan. 

 

Liikunta 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3–6 
  
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsi-
tystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.   
 
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huo-
mioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen, sosiaalisen ja 
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psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2–6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7–10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa 
ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.  
 
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettui-
hin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.   
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut liikunnan 
tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan liikunnan tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaami-
sen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 
liikunnan lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan.   
 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa op-
pilaita fyysiseen 
aktiivisuuteen, ko-
keilemaan erilaisia 
liikuntatehtäviä ja 
harjoittelemaan 
parhaansa yrit-
täen 

S1  Oppilas on fyysi-
sesti aktiivinen, 
kokeilee erilaisia 
liikuntamuotoja ja 
harjoittelee aktii-
visesti.  
  

Fyysinen aktiivi-
suus ja yrittämi-
nen 

Oppilas toimii lii-
kuntatunneilla sa-
tunnaisesti ja vali-
koiden. 
  

Oppilas toimii lii-
kuntatunneilla ko-
keillen erilaisia lii-
kuntamuotoja. 

Oppilas osallistuu 
liikuntatuntien toi-
mintaan yleensä 
aktiivisesti kokeil-
len ja harjoitellen 
erilaisia liikunta-
tehtäviä.  

Oppilas osallistuu 
liikuntatuntien toi-
mintaan aktiivi-
sesti ja harjoitte-
lee opetettuja lii-
kuntamuotoja.   
  

T2 ohjata oppi-
lasta harjaannut-
tamaan havainto-
motorisia taito-
jaan eli havainnoi-
maan itseään ja 
ympäristöään ais-
tien avulla sekä te-
kemään 

S1 Oppilas havainnoi 
itseään ja ympä-
ristöään eri aistien 
avulla ja tekee tar-
koituksenmukaisia 
ratkaisuja suh-
teessa ympäröi-
vään tilaan, 

Ratkaisujen teko 
erilaisissa liikunta-
tilanteissa  

Oppilas osaa il-
maista havainto-
jaan opettajan oh-
jaamana sekä hyö-
dyntää niitä 
omassa  
toiminnassaan. 
  

Oppilas osaa il-
maista havainto-
jaan sekä hyödyn-
tää niitä toimin-
nassaan. 

Oppilas tekee eri 
liikuntatilanteissa, 
kuten leikeissä ja 
peleissä, useimmi-
ten tarkoituksen-
mukaisia ratkai-
suja. 

Oppilas sopeuttaa 
liikkumistaan ja 
tekee tarkoituk-
senmukaisia rat-
kaisuja havainto-
jensa mukaan. 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 

käytettävään ai-
kaan ja voimaan.  

T3 ohjata oppi-
lasta sekä vahvis-
tamaan tasapaino- 
ja liikkumistaito-
jaan että sovelta-
maan niitä moni-
puolisesti erilai-
sissa oppimisym-
päristöissä, eri 
vuodenaikoina 
sekä eri tilanteissa 

S1 Oppilas kehittää 
tasapaino- ja liik-
kumistaitojaan 
erilaisissa oppi-
misympäristöissä.  

Motoristen perus-
taitojen (tasa-
paino- ja liikkumis-
taidot) käyttämi-
nen eri liikunta-
muodoissa 

Oppilas osaa käyt-
tää ja yhdistää ta-
sapaino- ja liikku-
mistaitoja joissa-
kin oppimisympä-
ristöissä ja opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää ja yhdistää ta-
sapaino- ja liikku-
mistaitoja useim-
missa oppimisym-
päristöissä ja ope-
tetuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa tasa-
painoilla ja liikkua 
erilaisissa oppi-
misympäristöissä.  
  

Oppilas käyttää, 
yhdistää ja sovel-
taa tasapaino- ja 
liikkumistaitoja 
monipuolisissa op-
pimisympäris-
töissä. 

T4 ohjata oppi-
lasta sekä vahvis-
tamaan että sovel-
tamaan välineen-
käsittelytaitojaan 
monipuolisesti eri-
laisissa oppimis-
ympäristöissä 
käyttämällä erilai-
sia välineitä eri 
vuodenaikoina eri-
laisissa tilanteissa 

S1 Oppilas kehittää 
välineenkäsittely-
taitojaan erilai-
sissa oppimisym-
päristöissä. 

Motoristen perus-
taitojen (välineen-
käsittelytaidot) 
käyttäminen eri 
liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käyt-
tää välineenkäsit-
telytaitoja joissa-
kin oppimisympä-
ristöissä ja opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa käyt-
tää ja yhdistää vä-
lineenkäsittelytai-
toja useimmissa 
oppimisympäris-
töissä ja opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa käsi-
tellä erilaisia lii-
kuntavälineitä eri-
laisissa oppimis-
ympäristöissä.  
  

Oppilas käyttää, 
yhdistää ja sovel-
taa välineenkäsit-
telytaitoja moni-
puolisissa oppi-
misympäristöissä. 

T5 kannustaa ja 
ohjata oppilasta 
arvioimaan, ylläpi-
tämään ja 

S1 Oppilas oppii arvi-
oimaan ja kehittä-
mään fyysisiä 

Fyysisten ominai-
suuksien arviointi, 
ylläpito ja kehittä-
minen 

Oppilas osaa har-
joittaa fyysisiä 
kunto-

Oppilas osaa ker-
toa, millä tavalla 
fyysisiä kunto-
ominaisuuksia voi 

Oppilas osaa arvi-
oida fyysisiä omi-
naisuuksiaan ja 
harjoittaa 

Oppilas osaa arvi-
oida fyysisiä omi-
naisuuksiaan, 
asettaa omia 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

kehittämään fyysi-
siä ominaisuuksi-
aan: nopeutta, 
liikkuvuutta, kes-
tävyyttä ja voimaa 

kunto-ominai-
suuksiaan. 

ominaisuuksiaan 
opettajan ohjaa-
mana. 

mitata ja osaa har-
joittaa joitain fyy-
sisiä ominaisuuksi-
aan. 

nopeutta, liikku-
vuutta, kestä-
vyyttä ja voimaa.  
  
  

tavoitteita sekä 
kehittää fyysisiä 
kunto-ominai-
suuksiaan. 

T6 opettaa uima-
taito, jotta oppilas 
pystyy liikkumaan 
vedessä ja pelas-
tautumaan ve-
destä  

S1 Oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä 
ja pelastautumaan 
vedestä. 

Uima- ja pelastau-
tumistaidot  

Oppilas osaa uida 
10 m. 

Oppilas osaa uida 
50 m ja hypätä 
uintisyvyiseen ve-
teen. 

Oppilas on perus-
uimataitoinen 
(osaa uida 50 met-
riä kahta uintita-
paa käyttäen ja 
sukeltaa 5 metriä 
pinnan alla).   

Oppilas osaa uida 
100 m kahta uinti-
tapaa käyttäen 
sekä pelastautua 
vedestä. 

T7 ohjata oppi-
lasta turvalliseen 
ja asialliseen toi-
mintaan liikunta-
tunneilla 

S1 Oppilas toimii tun-
neilla turvallisesti 
ja asiallisesti.  

Toiminnan turval-
lisuus liikuntatun-
neilla 

Oppilas osaa il-
maista, miten toi-
mitaan turvalli-
sesti, sekä toimii 
ja varustautuu 
yleensä opettajan 
ohjeiden mukaan. 

Oppilas ymmärtää 
turvallisuuteen 
liittyviä riskiteki-
jöitä ja pyrkii toi-
mimaan turvalli-
sesti ja asiallisesti. 

Oppilas osaa ottaa 
huomioon mah-
dolliset vaaratilan-
teet liikuntatun-
neilla sekä pyrkii 
toimimaan turval-
lisesti ja asialli-
sesti.  

Oppilas toimii tur-
vallisesti ja asialli-
sesti sekä edistää 
turvallisuutta lii-
kuntatunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppi-
lasta työskentele-
mään kaikkien 
kanssa sekä sääte-
lemään toimin-
taansa ja tunneil-
maisuaan 

S2 Oppilas työskente-
lee kaikkien 
kanssa ja pystyy 
säätelemään toi-
mintaansa ja tun-
neilmaisuaan lii-
kuntatilanteissa.  

Tunne- ja vuoro-
vaikutustaidot 
sekä työskentely-
taidot  

Oppilas työskente-
lee valikoimiensa 
ihmisten kanssa 
sekä säätelee toi-
mintaansa ja tun-
neilmaisuaan niin, 
että pystyy 

Oppilas työskente-
lee valikoimatta 
kaikkien kanssa 
sekä toimii useim-
miten yhteisesti 
sovitulla tavalla. 

Oppilas osaa toi-
mia eri liikuntati-
lanteissa yhtei-
sesti sovitulla ta-
valla. 

Oppilas työskente-
lee kaikkien 
kanssa ja edistää 
ryhmän toimintaa 
ja oppimista. 
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Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut 
oppimisen tavoit-
teet 

Arvioinnin koh-
teet  

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
5 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
7 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

liikuntatilanteissa 
toiset huomioon 
ottaen 

opettajan ohjaa-
mana toimimaan 
liikuntatilanteissa 
muiden kanssa. 

T9 ohjata oppi-
lasta toimimaan 
reilun pelin peri-
aatteella sekä kan-
tamaan vastuuta 
yhteisistä oppimis-
tilanteista 

S2 Oppilas toimii rei-
lun pelin periaat-
teiden mukaisesti 
ja ottaa vastuuta 
yhteisistä oppimis-
tilanteista.  

Vastuunkanto yh-
teisissä oppimisti-
lanteissa  

Oppilas osaa il-
maista reilun pelin 
periaatteita ja 
kantaa vastuuta 
yhteisistä oppimis-
tilanteista opetta-
jan ohjaamana. 

Oppilas noudattaa 
reilun pelin peri-
aatteita ja antaa 
muille työrauhan. 

Oppilas noudattaa 
reilun pelin peri-
aatteita ja osoit-
taa pyrkivänsä 
vastuullisuuteen 
yhteisissä oppi-
mistilanteissa. 

Oppilas kantaa 
vastuuta yhtei-
sestä toiminnasta 
ja pyrkii edistä-
mään sitä. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa op-
pilasta ottamaan 
vastuuta omasta 
toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäi-
sen työskentelyn 
taitoja 

S3 Oppilas ottaa vas-
tuuta omasta toi-
minnastaan ja 
osaa työskennellä 
itsenäisesti. 

Itsenäisen työs-
kentelyn taidot 

Oppilas osaa il-
maista, miten voi 
ottaa vastuuta 
omasta toimin-
nasta, ja toimii 
yleensä opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas ottaa vas-
tuuta omasta toi-
minnastaan ja 
osaa työskennellä 
ajoittain itsenäi-
sesti. 

Oppilas osaa 
yleensä työsken-
nellä vastuullisesti 
ja itsenäisesti.  

Oppilas työskente-
lee vastuullisesti 
ja itsenäisesti. 

T11 huolehtia 
siitä, että oppilaat 
saavat riittävästi 
myönteisiä koke-
muksia omasta ke-
hosta, pätevyy-
destä ja yhteisölli-
syydestä 

S3    Ei vaikuta arvosa-
nan muodostami-
seen. Oppilasta 
ohjataan pohti-
maan kokemuksi-
aan osana itsear-
viointia.  
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Liitteet 
Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 3–6 
 
Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 
hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. Arviointi tuottaa tietoa myös 
opetuksen suunnittelulle. Palautteen avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään saamen kielen oppijana sekä taidostaan hyödyntää kieli-
taitoaan oppimisen tukena. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat saamen kielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppi-
misstrategiat.  
 
Saamen kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennet-
tuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.   
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan päättyessä opettaja käyttää saamen kielen valtakunnallisia arviointikriteerejä. Oppilas on saavuttanut saamen kielen tavoit-
teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen 
osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason 
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy lukuvuosiarvi-
ointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan toimia eri-
laisissa vuorovai-
kutustilanteissa. 

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja epämuo-
dollisissa vuorovai-
kutustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-
mia mallien ja apu-
kysymysten avulla 
tavanomaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T2 kannustaa oppi-
lasta erilaisten il-
maisukeinojen 
käyttöön ryhmä- ja 
vuorovaikutusti-
lanteissa 

S1 Oppilas oppii käyt-
tämään erilaisia il-
maisukeinoja, 
myös ryhmä- ja 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 

Erilaisten ilmaisu-
keinojen käyttö 

Oppilas osaa kuun-
nella muita ja osal-
listuu keskusteluun 
asiallisesti. 

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää erilai-
sia kielellisiä kei-
noja osallistues-
saan keskusteluun 
ryhmätilanteessa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellisten 
keinojen lisäksi ää-
nenkäytön, vies-
tien kohdentami-
sen ja kontak-
tinoton taitoja eri-
laisissa ryhmätilan-
teissa. 
 
Oppilas osaa ottaa 
muut osallistujat 
huomioon. 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä 
ja viestinnällisiä 
keinojaan tilantee-
seen sopivalla ta-
valla. 
 
Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
ryhmässä ja ottaa 
muiden näkemyk-
set huomioon kes-
kustellessaan. 

T3 ohjata oppilasta 
arvioimaan omaa 
toimintaansa sekä 
vastaanottamaan 
ja antamaan pa-
lautetta 

S1 Oppilas oppii arvi-
oimaan omaa toi-
mintaansa sekä 
vastaanottamaan 
ja antamaan pa-
lautetta. 

Oman toiminnan 
arvioiminen sekä 
palautteen vas-
taanottaminen ja 
antaminen 

Oppilas osaa ni-
metä jonkin vah-
vuutensa tai kehit-
tämiskohteensa 
oppijana. 

Oppilas osaa ku-
vata itseään oppi-
jana ja nimetä 
muutaman vah-
vuutensa ja kehit-
tämiskohteensa. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan palautetta. 

Oppilas osaa ku-
vata vahvuuksiaan 
ja kehittämiskoh-
teitaan oppijana. 
 
Oppilas osaa antaa 
niukkaa palautetta. 

Oppilas osaa arvi-
oida realistisesti 
omia kehittämis-
kohteitaan oppi-
jana. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan ja hyödyn-
tää palautetta 
omasta toiminnas-
taan sekä antaa 
palautetta. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 innostaa oppi-
lasta lukemiseen ja 
omakielisten 

S2 Oppilas lukee ja 
käyttää saamen-
kielisiä tekstejä 

Lukeminen ja saa-
menkielisten teks-
tien käyttö 

Oppilas lukee yk-
sinkertaisia teks-
tejä. 

Oppilas lukee eri-
laisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia, 

Oppilas lukee eri-
laisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia. 

Oppilas lukee mo-
nipuolisesti erilai-
sia tekstejä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

tekstien käyttöön 
kielitaidon mukaan 

kielitaidon mu-
kaan. 

  mutta pitäytyy 
enimmäkseen it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 

T5 ohjata oppilasta 
edistämään perus-
lukutaidon sujuvoi-
tumista, kehittä-
mään tekstien ym-
märtämisen taitoja 
sekä kartuttamaan 
sana- ja käsiteva-
rantoa 

S2 
  

Oppilas edistää lu-
kemistaan ja oppii 
käyttämään tekstin 
ymmärtämisen 
strategioita sekä 
tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan. 

Lukutaidon kehit-
tyminen, sana- ja 
käsitevarannon 
laajentaminen 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksinker-
taisia tekstejä hi-
taasti. 

Oppilas osaa lukea 
rakenteeltaan ja 
kieleltään yksinker-
taisia tekstejä 
melko sujuvasti. 

Oppilas osaa lukea 
ikätasolleen sopi-
via tekstejä suju-
vasti ja hallitsee 
kohtuullisen sana- 
ja käsitevarannon. 

Oppilas osaa lukea 
monenlaisia ikä-
tasolleen sopivia 
tekstejä sujuvasti 
ja hallitsee laajan 
sana- ja käsiteva-
rannon.  

T6 ohjata oppilaita 
käyttämään luku-
taitoaan ja tekstejä 
elämysten saa-
miseksi, tiedon 
hankkimiseksi ja 
arvioimiseksi sekä 
keskustelemaan 
teksteistä 

S2 
  

Oppilas oppii käyt-
tämään lukutaito-
aan ja tekstejä elä-
mysten saamiseksi 
ja tiedon hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä kes-
kustelemaan teks-
teistä. 

Tekstien erittely ja 
ymmärtäminen 

Oppilas osaa hyö-
dyntää yksinkertai-
sia tekstejä ja har-
joittelee teksteistä 
keskustelemista 
apukysymysten ja 
mallien avulla. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää mallien 
avulla ja itsenäi-
sesti tekstejä tie-
don hankkimiseksi.  
 
Oppilas ilmaisee 
mallien avulla teks-
tien yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää lukutaito-
aan ja tekstejä elä-
mysten saamiseksi 
ja tiedon hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä osaa 
keskustella teks-
teistä omien koke-
mustensa pohjalta. 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja tekstin 
rakentamista mer-
kityksistä ja pohtia 
sen tavoitteita. 

Tekstien tuottaminen 

T7 auttaa oppilasta 
kehittämään ilmai-
suaan sekä positii-
vista 

S3 Oppilas oppii ke-
hittämään ilmaisu-
aan sekä positii-
vista 

Ilmaisu tekstien 
tuottamisessa 

Oppilas osaa tuot-
taa apukysymysten 
ja mallien avulla 
yksinkertaista 

Oppilas osaa ohja-
tusti tuottaa kirjal-
lisesti ja suullisesti 
tekstiä käyttäen 

Oppilas osaa käyt-
tää teksteissään 
jossain määrin eri-
laisia ilmaisuja. 

Oppilas osaa tuot-
taa kirjallisesti ja 
suullisesti tilantee-
seen sopivia 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

suhtautumista kir-
joittamiseen kieli-
taidon mukaan 

suhtautumista kir-
joittamiseen kieli-
taidon mukaan. 

kirjallista ja/tai 
suullista tekstiä. 

itselleen tuttuja il-
maisuja. 

tekstejä käyttäen 
monipuolisia ilmai-
suja. 

T8 kannustaa oppi-
lasta harjoittele-
maan ja sujuvoitta-
maan kirjoittami-
sen perustaitoja 
sekä tekstien tuot-
tamisen taitoa 

S3 
  

Oppilas rohkaistuu 
harjoittelemaan ja 
sujuvoittamaan 
kirjoittamisen pe-
rustaitoja sekä 
tekstien tuottami-
sen taitoa. 

Kirjoittamisen pe-
rustaitojen hallinta 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien avulla 
yksinkertaisen 
tekstin.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
virke- ja lausera-
kenteita sekä käyt-
tää satunnaisesti 
esimerkiksi virk-
keen lopetusmerk-
kejä ja isoa alkukir-
jainta virkkeen 
alussa ja erisni-
missä. 

Oppilas osaa tuot-
taa lyhyen tekstin, 
jonka viestistä saa 
selvää. 
 
Oppilas noudattaa 
pääosin kirjoitetun 
yleiskielen perus-
käytänteitä ja hal-
litsee saamenkieli-
set kirjaimet. 

Oppilas osaa tuot-
taa tekstin, jonka 
viesti välittyy pää-
osin helposti. 
 
Oppilas osaa kir-
joittaa tekstin kä-
sin tai tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa tuot-
taa loogisesti jak-
sotetun tekstin, 
jonka viesti välittyy 
helposti. 

T9 innostaa oppi-
lasta edistämään 
ajatusten ja koke-
musten ilmaise-
mista asiateks-
teissä ja kaunokir-
jallisissa teksteissä 

S3 
  

Oppilas oppii edis-
tämään ajatusten 
ja kokemusten il-
maisemista asia-
teksteissä ja kau-
nokirjallisissa teks-
teissä. 

Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen teksteissä 
  

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai apu-
kysymysten avulla 
yksinkertaisia ker-
tovia ja kuvaavia 
tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 

Oppilas osaa mal-
lien avulla tuottaa 
yksinkertaisia teks-
tejä, joissa hän il-
maisee kokemuksi-
aan ja ajatuksiaan. 

Oppilas osaa tuot-
taa ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan il-
maisevia tekstejä. 

Oppilas osaa tuot-
taa itsenäisesti ko-
kemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mielipi-
teitään ilmaisevia 
tekstejä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T10 auttaa oppi-
lasta pohtimaan 
kielellistä ja kult-
tuurista identiteet-
tiä sekä äidinkielen 
merkitystä 

S4 
  

Oppilas oppii ym-
märtämään kielel-
listä ja kulttuurista 
identiteettiä sekä 
pohtimaan äidin-
kielen merkitystä. 

Kielelliseen ja kult-
tuuriseen identi-
teetin sekä äidin-
kielen merkityksen 
havainnointi 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin kie-
lellisen ja kulttuuri-
sen taustansa omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla apukysymys-
ten avulla kielelli-
sen ja kulttuurisen 
identiteetin omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla kielellistä ja 
kulttuurista identi-
teettiään sekä äi-
dinkielen käyttöä, 
sen ominaispiir-
teitä ja merkitystä. 

Oppilas osaa ku-
vailla itsenäisesti 
kielellisen ja kult-
tuurisen identitee-
tin ja äidinkielen 
merkitystä. 

T11 ohjata oppi-
lasta tutustumaan 
saamen kielen kes-
keisimpiin raken-
teisiin ja käyttä-
mään niitä ilmai-
sussaan 

S4 
  
  

Oppilas oppii tun-
temaan saamen 
kielen keskeisim-
mät rakenteet. 

Keskeisten raken-
teiden tuntemus 
  

Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisim-
pia saamen kielen 
rakenteita apuky-
symysten ja mal-
lien avulla. 

Oppilas osaa käyt-
tää mallien avulla 
saamen kielen kes-
keisiä rakenteita 
yksinkertaisissa 
viestintätilanteissa. 

Oppilas osaa tun-
nistaa mallien 
avulla saamen kie-
len keskeiset ra-
kenteet ja osaa 
käyttää niitä tu-
tuissa viestintäti-
lanteissa. 

Oppilas osaa saa-
men kielen keskei-
set rakenteet ja 
käyttää niitä myös 
itselleen uudenlai-
sissa viestintätilan-
teissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T12 ohjata oppi-
lasta hyödyntä-
mään saamen kie-
len taitoa kaikessa 
oppimisessa ja ke-
hittämään eri tie-
donalojen kieltä 

S5 
  

Oppilas oppii hyö-
dyntämään saa-
men kielen taitoa 
kaikessa oppimi-
sessa ja kehittä-
mään eri tie-
donalojen kieltä. 

Saamen kielen 
käyttö oppimisessa 
ja eri tiedonalojen 
kielen kehittymi-
nen 

Oppilas osaa ohja-
tusti hieman hyö-
dyntää saamen 
kieltä oppimisessa. 

Oppilas osaa ohja-
tusti hyödyntää 
saamen kieltä op-
pimisessa ja osaa 
mallien avulla ke-
hittää eri tie-
donalojen kieltä. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää saamen 
kieltä oppimisessa 
ja osaa ohjatusti 
kehittää eri tie-
donalojen kieltä. 

Oppilas osaa moni-
puolisesti hyödyn-
tää saamen kieltä 
kaikessa oppimi-
sessa ja osaa kehit-
tää eri tiedonalo-
jen kieltä. 

T13 tarjota oppi-
laalle välineitä saa-
menkielisen tiedon 
etsimiseen, pohti-
miseen ja 

S5 
  

Oppilas oppii etsi-
mään saamenkie-
listä tietoa ja oppii 
itseohjautuvasti 

Saamenkielinen 
tiedonhaku ja itse-
ohjautuvuus 

Oppilas osaa mal-
lien ja apukysy-
mysten avulla 
käyttää hieman 

Oppilas osaa mal-
lien ja apukysy-
mysten avulla 
käyttää saamen 

Oppilas osaa etsiä 
tietoa saamen kie-
lellä ja harjoittelee 
luotettavuuden ar-
viointia.  

Oppilas osaa etsiä 
saamenkielistä tie-
toa itsenäisesti ja 
harjoittelee lähtei-
den valintaa, 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

arviointiin sekä tu-
kea oppilasta 
omaksumaan itse-
ohjautuva tapa 
opiskella saamen 
kieltä  

opiskelemaan saa-
men kieltä. 

saamen kieltä tie-
donhaussa. 

kieltä tiedon-
haussa. 
 
Oppilas osaa hakea 
tietoa tavanomai-
sista lähteistä mal-
lien avulla. 

 
Oppilas tuntee jos-
sakin määrin oma-
kielisen tiedon-
haun lähteitä. 
  
  

käyttöä ja luotetta-
vuuden arviointia.  
 
Oppilas osaa opis-
kella saamen kieltä 
myös itseohjautu-
vasti.  

 

Perusopetusta täydentävä romanikieli 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 3–6  
 
Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat romanikielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. Vuosiluokilla 3–6 
pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hän ymmärtää ja käyttää kieltä, mitä hän osaa kysyä, millä tavalla hän 
kuuntelee muita sekä miten hän osallistuu yhteiseen keskusteluun. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Arviointipalautteen avulla oppilas saa tietoa 
kielitaitonsa vahvuuksista sekä itsestään kielenoppijana.  
 
Romanikielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennet-
tuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.   
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan päättyessä opettaja käyttää romanikielen valtakunnallisia arviointikriteerejä. Oppilas on saavuttanut romanikielen tavoit-
teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen 
osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan romanikielen tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen 
tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy lukuvuo-
siarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta 
osallistumaan kes-
kusteluihin ja ar-
vostamaan omaa 
ilmaisuaan sekä 
antamaan ja vas-
taanottamaan pa-
lautetta 

S1 Oppilas vahvistaa 
taitoaan keskus-
tella sekä antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta. 

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toi-
mia itselleen tu-
tuissa ja epämuo-
dollisissa vuorovai-
kutustilanteissa. 
 
Oppilas osaa kuun-
nella muita ja osal-
listuu keskusteluun 
asiallisesti.  

Oppilas osaa toi-
mia mallien ja apu-
kysymysten avulla 
tavanomaisissa 
vuorovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa toi-
mia erilaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa ja ottaa 
muut huomioon 
sekä osaa antaa ja 
vastaanottaa pa-
lautetta. 

Oppilas osaa toi-
mia rakentavasti 
monenlaisissa vuo-
rovaikutustilan-
teissa. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
monimuotoisia 
tekstejä, kehittä-
mään kuullun ja 
luetun ymmärtä-
mistä ja huomioi-
maan puhe- ja kir-
jakielen eroja 

S2 Oppilas oppii käyt-
tämään romanikie-
lisiä tekstejä kieli-
taidon mukaan, ke-
hittämään kuullun 
ja luetun ymmärtä-
mistä ja huomioi-
maan puhe- ja kir-
jakielen eroja. 

Tekstien erittely ja 
ymmärtäminen  

Oppilas osaa lukea 
yksinkertaisia teks-
tejä. 

Oppilas osaa lukea 
erilaisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia, 
mutta pitäytyy 
enimmäkseen it-
selleen tutuissa 
tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lukea 
erilaisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia. 
 
Oppilas osaa tul-
kita yksinkertaisia 
tekstejä ja tekee 
havaintoja puhe- ja 
kirjakielestä. 

Oppilas osaa lukea 
itselleen uudenlai-
sia ja erilaisia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa tul-
kita monenlaisia 
tekstejä ja erottaa 
puhe- ja kirjakieli-
set ilmaisut. 

T3 innostaa oppi-
lasta omaehtoi-
seen lukemiseen ja 
romanikielisten 
tekstien käyttöön 
kielitaidon mukaan 

S2 Oppilas oppii etsi-
mään romanikieli-
siä tekstejä ja tun-
nistamaan niistä it-
selleen uusia sa-
noja ja käsitteitä. 

Itseohjautuvuus, 
omaehtoinen luke-
minen ja tekstien 
tulkinta 
  

Oppilas osaa mal-
lien mukaan etsiä 
suullisia ja kirjalli-
sia romanikielisiä 
tekstejä. 
 

Oppilas osaa ohja-
tusti etsiä suullisia 
ja kirjallisia roma-
nikielisiä tekstejä. 
 

Oppilas osaa etsiä 
suullisia ja kirjalli-
sia romanikielisiä 
tekstejä. 
 

Oppilas osaa aktii-
visesti ja itseohjau-
tuvasti etsiä suulli-
sia ja kirjallisia ro-
manikielisiä teks-
tejä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas osaa ohja-
tusti tunnistaa 
teksteistä itselleen 
uusia sanoja ja kä-
sitteitä. 

Oppilas osaa tun-
nistaa teksteistä it-
selleen uusia sa-
nontoja ja käsit-
teitä.  

Oppilas osaa ohja-
tusti päätellä itsel-
leen uusien sano-
jen ja käsitteiden 
merkityksiä. 

Oppilas osaa pää-
tellä itselleen uu-
sien sanojen ja kä-
sitteiden merkityk-
siä.  

Tekstien tuottaminen 

T4 rohkaista oppi-
lasta kehittämään 
omaa romanikie-
listä kirjallista ja 
suullista ilmaisu-
aan 

S3 Oppilas rohkaistuu 
harjoittelemaan ja 
sujuvoittamaan 
kirjoittamisen pe-
rustaitoja sekä kir-
jallisten ja suullis-
ten tekstien tuot-
tamisen taitoa. 

Kirjoittamisen pe-
rustaitojen kehittä-
minen ja kirjoite-
tun kielen hallinta 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien avulla 
yksinkertaisen 
tekstin.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
virke- ja lausera-
kenteita sekä käyt-
tää satunnaisesti 
virkkeen lopetus-
merkkejä ja isoa al-
kukirjainta. 

Oppilas osaa tuot-
taa lyhyen tekstin, 
jonka viestistä saa 
selvää. 
 
Oppilas noudattaa 
pääosin kirjoitetun 
yleiskielen perus-
käytänteitä ja hal-
litsee romanikieli-
set kirjaimet. 

Oppilas osaa tuot-
taa tekstin, jonka 
viesti välittyy pää-
osin helposti. 
 
Oppilas osaa kir-
joittaa tekstin kä-
sin tai tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa hyödyntäen. 

Oppilas osaa tuot-
taa loogisesti jak-
sotetun tekstin, 
jonka viesti välittyy 
helposti. 

T5 innostaa oppi-
lasta edistämään 
ajatusten ja koke-
musten ilmaise-
mista yksinkertai-
sissa asiateksteissä 
ja kaunokirjallisissa 
teksteissä 

S3 Oppilas oppii edis-
tämään ajatusten 
ja kokemusten il-
maisemista asia-
teksteissä ja kau-
nokirjallisissa teks-
teissä. 

Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien tai apu-
kysymysten avulla 
yksinkertaisia ker-
tovia ja kuvaavia 
tekstejä itselleen 
tutuista aiheista. 

Oppilas osaa mal-
lien avulla tuottaa 
yksinkertaisia teks-
tejä, joissa hän il-
maisee kokemuksi-
aan ja ajatuksiaan. 

Oppilas osaa tuot-
taa ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan il-
maisevia tekstejä. 

Oppilas osaa tuot-
taa itsenäisesti ko-
kemuksiaan, aja-
tuksiaan ja mielipi-
teitään ilmaisevia 
tekstejä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T6 rohkaista oppi-
lasta keskustele-
maan romanikult-
tuurista, romanien 
historiasta ja ro-
manikielen merki-
tyksestä yhteisölle 

S4 Oppilas oppii ym-
märtämään kielel-
listä ja kulttuurista 
identiteettiään 
sekä pohtimaan 
romanikielen yh-
teisöllistä merki-
tystä. 

Kulttuuritietoisuu-
den kehittyminen 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin kie-
lellisen ja kulttuuri-
sen taustansa omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa ku-
vailla apukysymys-
ten avulla kielelli-
sen ja kulttuurisen 
identiteetin omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa tue-
tusti keskustella 
romanikulttuu-
rista, romanien 
historiasta ja ro-
manikielen merki-
tyksestä romaniyh-
teisölle. 

Oppilas osaa ku-
vailla kielellisen ja 
kulttuurisen identi-
teetin ja romani-
kielen merkitystä 
itselle ja yhteisölle. 

T7 ohjata oppilasta 
tutustumaan ro-
manikielen keskei-
simpiin piirteisiin 
ja vertaamaan ro-
manikieltä suomen 
kieleen 

S4 Oppilas oppii ym-
märtämään eroja 
ja yhtäläisyyksiä 
romanikielen ja 
suomen kielen vä-
lillä. 

Kielitietoisuuden 
kehittyminen 

Oppilas osaa tun-
nistaa joitakin ro-
manikielen piir-
teitä apukysymys-
ten ja mallien 
avulla. 

Oppilas osaa tun-
nistaa ohjatusti ro-
manikielen keskei-
siä piirteitä. 

Oppilas osaa tun-
nistaa romanikie-
len keskeisimmät 
piirteet sekä ohja-
tusti nimetä kes-
keisimmät yhtäläi-
syydet ja erot ro-
manikielen ja suo-
men kielen välillä. 

Oppilas osaa itse-
näisesti ja moni-
puolisesti havain-
noida romanikie-
len keskeisiä piir-
teitä sekä verrata 
niitä suomen kie-
len piirteisiin. 

 

Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli  
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 3–6 
 
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa 
ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnit-
telulle. Arvioinnin avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään oman äidinkielen oppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan oppimisen 
tukena. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat oppilaan oman äidinkielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.  
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Oppilaan oman äidinkielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 
kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoittei-
siin.   
 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan päättyessä opettaja käyttää oppilaan oman äidinkielen valtakunnallisia arviointikriteerejä. Oppilas on saavuttanut oppilaan 
oman äidinkielen tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 
4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan oppilaan oman äidinkielen tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kritee-
reihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työsken-
telyn arviointi sisältyy lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosa-
nan kuvauksiin.  
 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa 

S1 Oppilas oppii toimi-
maan erilaisissa 
vuorovaikutustilan-
teissa. 

Toiminta vuorovai-
kutustilanteissa 

Oppilas osaa toimia 
itselleen tutuissa ja 
epämuodollisissa 
vuorovaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toimia 
tavanomaisissa 
vuorovaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa toimia 
erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa. 
 
 

Oppilas osaa toimia 
rakentavasti mo-
nenlaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa.  

T2 kannustaa oppi-
lasta erilaisten il-
maisukeinojen 
käyttöön, myös 
ryhmä- ja vuorovai-
kutustilanteissa 

S1 Oppilas oppii käyt-
tämään erilaisia il-
maisukeinoja, myös 
ryhmä- ja vuorovai-
kutustilanteissa. 

Erilaisten ilmaisu-
keinojen käyttö  

Oppilas osaa kuun-
nella muita mutta 
osallistuu ryhmä- ja 
vuorovaikutustilan-
teisiin satunnai-
sesti. 
 

Oppilas osaa käyt-
tää mallien avulla 
erilaisia kielellisiä 
keinoja osallistues-
saan keskusteluun 
ryhmätilanteessa. 

Oppilas osaa hyö-
dyntää kielellisten 
keinojen lisäksi ää-
nenkäytön, viestien 
kohdentamisen ja 
kontaktinoton tai-
toja erilaisissa ryh-
mätilanteissa. 
 
Oppilas osaa mu-
kauttaa viestin-
täänsä ryhmätilan-
teeseen sopivaksi ja 

Oppilas osaa mu-
kauttaa kielellisiä ja 
viestinnällisiä kei-
nojaan tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 
 
Oppilas osaa toimia 
rakentavasti ryh-
mässä ja ottaa mui-
den näkemykset 
huomioon keskus-
tellessaan. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

ottaa muut osallis-
tujat huomioon. 

T3 ohjata oppilasta 
arvioimaan omaa 
toimintaansa ja 
vastaanottamaan 
sekä antamaan pa-
lautetta 

S1 Oppilas oppii arvioi-
maan omaa toimin-
taansa ja vastaan-
ottamaan sekä an-
tamaan palautetta. 
 

Oman toiminnan 
arvioiminen sekä 
palautteen vastaan-
ottaminen ja anta-
minen  

Oppilas osaa ni-
metä jonkin viestin-
nällisen vahvuu-
tensa tai kehittä-
miskohteensa. 

Oppilas osaa kuvata 
itseään viestijänä ja 
nimetä muutaman 
vahvuutensa ja ke-
hittämiskohteensa. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan palautetta. 

Oppilas osaa kuvata 
vahvuuksiaan ja ke-
hittämiskohteitaan 
viestijänä.  
 
Oppilas osaa antaa 
niukkaa palautetta. 
 
 

Oppilas osaa arvi-
oida omia viestintä-
taitojaan. 
 
Oppilas osaa ottaa 
vastaan ja hyödyn-
tää palautetta 
omasta toiminnas-
taan sekä antaa pa-
lautetta. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 innostaa oppi-
lasta lukemiseen ja 
omakielisten teks-
tien käyttöön kieli-
taidon mukaan 

S2 Oppilas lukee oma-
kielisiä tekstejä kie-
litaidon mukaan. 
 
 

Omakielisten teks-
tien lukeminen 

Oppilas osaa lukea 
yksinkertaisia teks-
tejä omalla äidin-
kielellään. 

Oppilas osaa lukea 
erilaisia tekstejä tai 
tekstikatkelmia 
omalla äidinkielel-
lään. 

Oppilas osaa lukea 
melko monipuoli-
sesti erilaisia teks-
tejä tai tekstikatkel-
mia omalla äidin-
kielellään. 
 
 
 

Oppilas osaa lukea 
monipuolisesti eri-
laisia tekstejä 
omalla äidinkielel-
lään. 

T5 ohjata oppilasta 
edistämään perus-
lukutaidon sujuvoi-
tumista sekä teks-
tien ymmärtämisen 
taitoja ja lukemisen 
strategiataitoja 

S2 
 

Oppilas sujuvoittaa 
lukemistaan ja op-
pii käyttämään 
tekstin ymmärtä-
misen strategioita. 

Lukutaidon kehitty-
minen 
 

Oppilas osaa lukea 
omalla äidinkielel-
lään rakenteeltaan 
ja kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä 
hitaasti. 
 

Oppilas osaa lukea 
omalla äidinkielel-
lään rakenteeltaan 
ja kieleltään yksin-
kertaisia tekstejä 
melko sujuvasti. 
 

Oppilas osaa lukea 
melko sujuvasti kie-
litaidolleen sopivia 
tekstejä omalla äi-
dinkielellään. 
 

Oppilas osaa lukea 
sujuvasti erilaisia 
kielitaidolleen sopi-
via tekstejä omalla 
äidinkielellään. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

Oppilas osaa ohja-
tusti käyttää jotakin 
yksinkertaista teks-
tinymmärtämisen 
perusstrategiaa. 

Oppilas osaa käyt-
tää jotakin yksin-
kertaista tekstinym-
märtämisen perus-
strategiaa. 

Oppilas osaa käyt-
tää tavallisimpia 
tekstinymmärtämi-
sen perusstrategi-
oita. 
 
 

Oppilas osaa käyt-
tää tekstinymmär-
tämisen perusstra-
tegioita tarkoituk-
senmukaisesti. 

T6 ohjata oppilaita 
käyttämään luku-
taitoaan ja tekstejä 
elämysten saa-
miseksi, tiedon 
hankkimiseksi ja ar-
vioimiseksi sekä 
keskustelemaan 
teksteistä 

S2 
 

Oppilas oppii käyt-
tämään lukutaito-
aan ja tekstejä elä-
mysten saamiseksi 
ja tiedon hankki-
miseksi ja arvioi-
miseksi sekä kes-
kustelemaan teks-
teistä. 

Lukutaidon ja teks-
tien käyttö  
 

Oppilas osaa hyö-
dyntää yksinkertai-
sia tekstejä omalla 
äidinkielellään ja 
keskustelee teks-
teistä apukysymys-
ten ja mallien 
avulla. 
 
 
 

Oppilas osaa hyö-
dyntää mallien 
avulla tekstejä 
omalla äidinkielel-
lään tiedon hankki-
miseksi. 
 
Oppilas osaa mal-
lien avulla kuvata 
tekstien yhteyttä 
omiin kokemuk-
siinsa. 

Oppilas osaa kirjoit-
taa ja keskustella 
hänen omalla äidin-
kielellään kirjoite-
tuista erilaisista 
teksteistä sekä ku-
vata tekstien yh-
teyttä omiin koke-
muksiinsa. 
 
 

Oppilas osaa kirjoit-
taa ja keskustella 
erilaisista hänen 
omalla äidinkielel-
lään kirjoitetuista 
teksteistä sekä poh-
tia tekstien yh-
teyttä omiin koke-
muksiinsa. 

Tekstien tuottaminen 

T7 auttaa oppilasta 
kehittämään ilmai-
suaan sekä positii-
vista suhtautumista 
kirjoittamiseen kie-
litaidon mukaan 

S3 Oppilas oppii kehit-
tämään ilmaisuaan 
sekä positiivista 
suhtautumista kir-
joittamiseen kieli-
taidon mukaan. 

Ilmaisu tekstien 
tuottamisessa 

Oppilas osaa tuot-
taa apukysymysten 
tai mallien avulla 
lyhyitä tekstejä 
omalla äidinkielel-
lään. 

Oppilas osaa tuot-
taa ohjatusti teks-
tejä omalla äidin-
kielellään ja käyt-
tää itselleen tut-
tuja ilmaisuja. 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidinkie-
lellään myös pi-
dempiä tekstejä. 
 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidinkie-
lellään tilanteeseen 
sopivia tekstejä ja 
käyttää monipuoli-
sia ilmaisuja. 

T8 kannustaa oppi-
lasta harjoittele-
maan ja 

S3  
 

Oppilas sujuvoittaa 
kirjoittamisen pe-
rustaitoja, tekstien 

Kirjoittamisen pe-
rustaitojen kehittä-
minen 

Oppilas osaa tuot-
taa mallien avulla 
lyhyen yhtenäisen 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidinkie-
lellään lyhyen 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidin-
kielellään tekstin, 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidinkie-
lellään loogisesti 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

sujuvoittamaan kir-
joittamisen perus-
taitoja sekä teks-
tien tuottamisen 
taitoa  

tuottamisen taitoa 
ja oman äidinkie-
lensä kirjoitusjär-
jestelmän hallintaa.  

tekstin omalla äi-
dinkielellään.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
kirjoitetun kielen 
rakenteita. 

tekstin, jonka vies-
tistä saa selvää. 
 
Oppilas noudattaa 
kirjoitetun kielen 
peruskäytänteitä.  
 
Oppilas osaa kirjoit-
taa oman äidinkie-
lensä kirjoitusjär-
jestelmän mukai-
sesti ohjattuna. 

jonka viesti välittyy 
pääosin helposti.  
 
Oppilas osaa kir-
joittaa käsin tai 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyö-
dyntäen oman äi-
dinkielensä kirjoi-
tusjärjestelmän 
mukaisesti. 
 

jaksotetun tekstin, 
jonka viesti välittyy 
helposti.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää oman äidinkie-
lensä kirjoitusjär-
jestelmää. 
 

T9 innostaa oppi-
lasta edistämään 
ajatusten ja koke-
musten ilmaise-
mista asiateksteissä 
ja kaunokirjallisissa 
teksteissä 

S3 
 

Oppilas oppii edis-
tämään ajatusten ja 
kokemusten ilmai-
semista asiateks-
teissä ja kaunokir-
jallisissa teksteissä. 

Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen erityyppisissä 
teksteissä 
 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidin-
kielellään mallien 
tai apukysymysten 
avulla yksinkertai-
sia kertovia teks-
tejä itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-
taa omalla äidinkie-
lellään mallien 
avulla yksinkertaisia 
kertovia ja kuvaavia 
tekstejä. 

Oppilas osaa tuot-
taa kertovia ja ku-
vaavia tekstejä 
omalla äidinkielel-
lään. 

Oppilas osaa tuot-
taa monipuolisesti 
kertovia ja kuvaavia 
tekstejä omalla äi-
dinkielellään. 
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 auttaa oppi-
lasta ymmärtämään 
kielellistä ja kult-
tuurista identiteet-
tiä sekä pohtimaan 
äidinkielen merki-
tystä 

S4  
 

Oppilas oppii ym-
märtämään kielel-
listä ja kulttuurista 
identiteettiään sekä 
pohtimaan äidin-
kielen merkitystä. 
 

Kielellisen ja kult-
tuurisen identitee-
tin ymmärtäminen 
sekä äidinkielen 
merkityksen ha-
vainnointi 

Oppilas osaa ohja-
tusti tunnistaa joi-
takin oman kielelli-
sen ja kulttuurisen 
taustansa ominais-
piirteitä.  

Oppilas osaa ni-
metä apukysymys-
ten avulla oman 
kielensä ja kulttuu-
rinsa ominaispiir-
teitä. 

Oppilas osaa ni-
metä oman kie-
lensä ja kulttuu-
rinsa ominaispiir-
teitä. 
 
Oppilas osaa kuvata 
oman äidinkielen 
merkitystä. 

Oppilas osaa ku-
vailla kielellisen ja 
kulttuurisen identi-
teetin sekä äidin-
kielen käyttöä ja 
merkitystä. 
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Opetuksen tavoite Sisältöalueet Opetuksen tavoit-
teista johdetut op-
pimisen tavoitteet 

Arvioinnin kohteet  Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 

T11 ohjata oppi-
lasta tutustumaan 
oman äidinkielen 
keskeisimpiin ra-
kenteisiin 

S4 
  
 

Oppilas oppii tunte-
maan oman äidin-
kielensä keskeisim-
piä rakenteita.  

Oman äidinkielen 
keskeisten raken-
teiden tuntemus  
 

Oppilas osaa käyt-
tää yksinkertaisia 
äidinkielensä ra-
kenteita apukysy-
mysten tai mallien 
avulla. 

Oppilas osaa käyt-
tää mallien avulla 
äidinkielensä kes-
keisiä rakenteita ja 
käyttää niitä. 

Oppilas osaa tun-
nistaa mallien 
avulla oman äidin-
kielensä keskeiset 
rakenteet ja osaa 
käyttää niitä. 

Oppilas osaa käyt-
tää oman äidinkie-
lensä keskeisiä ra-
kenteita. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena  

T12 ohjata oppi-
lasta hyödyntä-
mään oman äidin-
kielen taitoa kai-
kessa oppimisessa 
ja kehittämään eri 
tiedonalojen kieltä  

S5 
 

Oppilas oppii hyö-
dyntämään oman 
äidinkielen taitoa 
kaikessa oppimi-
sessa ja kehittä-
mään eri tiedonalo-
jen kieltä. 

Oman äidinkielen 
käyttö oppimisessa 
ja eri tiedonalojen 
kielen kehittyminen  

Oppilas ymmärtää 
joidenkin oppiainei-
den sisältöä arkikie-
lellä. 

Oppilas osaa käyt-
tää omaa äidinkiel-
tään opiskelun tu-
kena mallien ja 
apukysymysten 
avulla. 

Oppilas osaa käyt-
tää mallien avulla 
omaa äidinkieltään 
opiskelun tukena ja 
tuntee jonkin ver-
ran eri tiedonalojen 
kieltä. 

Oppilas osaa käyt-
tää omaa äidinkiel-
tään opiskelun tu-
kena. 

T13 tarjota oppi-
laalle välineitä 
omakielisen tiedon 
etsimiseen, pohti-
miseen ja arvioin-
tiin sekä tukea op-
pilasta omaksu-
maan itseohjautuva 
tapa opiskella omaa 
äidinkieltään 

S5  
 

Oppilas oppii etsi-
mään tietoa omalla 
äidinkielellään.  
 

Omakielinen tie-
donhaku 
 

Oppilas osaa hakea 
ohjatusti tietoa an-
netuista omakieli-
sistä lähteistä. 
 

Oppilas osaa hakea 
tietoa tavanomai-
sista omakielisistä 
lähteistä mallien 
avulla. 

Oppilas osaa ohja-
tusti hakea tietoa 
eri lähteistä omalla 
äidinkielellään.  
 
Oppilas osaa ohja-
tusti tehdä havain-
toja lähteiden luo-
tettavuudesta.  

Oppilas osaa hakea 
tietoa eri lähteistä 
omalla äidinkielel-
lään.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää erilaisia oma-
kielisiä lähteitä ja 
tehdä havaintoja 
lähteiden luotetta-
vuudesta. 

 


